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Parlamentas 
nepasitiki Premjeru 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, liepos 15 d. (Elta) — 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, apsvarsčiusi Minis
tro pirmininko atsakymą į Tau
tos pažangos frakcijos interpe
liaciją ministrui pirmininkui ir 
remiantis medžiaga, gauta iš 
Parlamento ekonomikos ir biu
džeto komisijų bei Lietuvos 
Respublikos generalinės proku
ratūros, nutarė pareikšti nepa
sitikėjimą Ministrui pirminin
kui Gediminui Vagnoriui. Už 
šią rezoliuciją slaptu balsavimu 
pasisakė 69 deputatai, prieš — 
6. Sąjūdžio deputatų koalicija 
„Už demokratinę Lietuvą", 
kurią sudaro apie 60 deputatų, 
protestuodama prieš Premjero, 
betarpiškai vadovavusio ekono
mikos reformoms nušalinimą, 
balsavime nedalyvavo. 

Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininko pavaduotojas Česlovas 
Stankevičius paskelbė pareiš
kimą, kuriame pažymėjo, jog 
pažeidžiant įstatymus deputa
tams išplatintas nutarimo pro
jektas dėl ministro pirmininko 
atsistatydinimo. Siūlymas skirti 
naują vyriausybės vadovą pa
žeidžia Lietuvos Konstituciją 
bei Vyriausybės įstatymą, todėl 
jis turi būti užprotestuotas. 
Sąjūdžio koalicija parėmė šį 
reikalavimą. 

I posėdžio pabaigą atvykęs Ge
diminas Vagnorius pareiškė, 
kad vyriausybė grąžina savo 
įgaliojimus. 

Prieš keletą savaičių Parla
mente svarstytas Premjero at
sistatydinimo pareiškimas 
nebuvo patenkintas, trūko kelių 
balsų. „Tą pareiškimą buvau 
parašęs protestuodamas prieš 
kairiosios parlamento daugu
mos šiurkštų trukdymą man 
eiti pareigas, taip pat prieš šios 
prokomunistinės opozicijos, pa
jungusios savo politinėms am
bicijoms įstatymų leidėjo galią, 
kenkimą valstybės ir jos piliečių 
interesams", — pasakė G. Vag
norius. „Jau dabar turėtume žy
miai geresnius rezultatus, jeigu 
nebūtų sąmoningai stabdomas 
priimtų įstatymų ir Vyriausy
bės nutarimų įgyvendinimas. 
Tačiau prokomunistinės jėgos, 
pasišovusios žūt būt susigrąžinti 
valdžią, akivaizdžiai rėmė ir 
skatino sabotažą, siekė palai
kyti netvarką. Dėl to buvo už
blokuoti ir Vyriausybės įgalio
jimai. 

„Vyriausybės vadovų, nepaklu
susių prokomunistinių jėgų ir 
nusikalstamų grupuočių spau
dimui, vertimą paskatino po 
kelių mėnesių įvyksiantys rin
kimai į Seimą. Opozicines jėgas 
suneramino ir Vyriausybės pas
taraisiais mėnesiais atliekami 
ekonominio nusikalstamumo 
tyrimai, palietę Prokuratūrą, 
Lietuvos banką, aukštus vykdo
mosios valdžios ir įstatymų 
leidimo ešelonus. Nepavykus 
sukompromituoti ekonominių 
reformų politikos, tačiau sie
kiant, kaip nors pateisinti vi
suomenės akyse atstatydinimą, 
griebtasi nepridengto melo, 
šmeižto ir prasimanymų Vy
riausybės vadovų atžvilgiu", 
pasakė G. Vagnorius. Jis prem
jero poste buvo 549 dienas. 

Dėl Lietu vos seimo rinkinių 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba nutarė šių me
tų spalio 25 d. paskelbti rin
kimus į Lietuvos Respublikos 
seimą. Kartu konstatuojama, 

kad Aukščiausiosios Tarybos 
įgaliojimai baigsis tą dieną, kai 
išrinktas Seimas susirinks į 
pirmąjį posėdį. Tą pačią dieną 
bus paskelbtas referendumas 
dėl Lietuvos Respublikos kons
titucijos. 

Fondas nukentėjusiems nuo 
sausros 

Vyriausybė tikisi sukaupti 15 
bilijonų rublių specialiajame 
fonde, iš kurios bus teikiama 
parama nuo sausros nukentėju
siam žemės ūkiui. Šis fondas 
įsteigtas Vyriausybės nutari
mu, jo lęšomis disponuos žemės 
ūkio ministerija. Fondas bus for
muojamas iš kredito emisijos ir 
jos palūkanų bei lėšų, surinktų 
pardavus labdaros būdu gautus 
grūdus ir kitą produkciją. Jo 
lėšos bus naudojamos papildo
moms subsidijoms už parduotą 
produkciją, išmokama už išsau
gotus veislinius gyvulius, kom
pensacijoms už žuvusius nuo 
sausros pasėlius, taip pat pa
pildomai paremti ūkininkus. 

Superkama ir parduodama 
valiuta 

Nuo liepos 15 d. Lietuvos 
Bankas nustatė tokias valiutos 
supirkimo ir pardavimo kainas: 
JAV doleriai superkami po 131 
rublį, parduodami po 160, VFR 
markės atitinkamai 88.40 — 
108.00, Anglijos svarai ster
lingų 251,70 — 307.40, Kanados 
doleriai 109.90 - 134.20, Pran
cūzijos frankai 26.20 - 32.00, 
Australijos doleriai 98.00 •— 
119.70 rub. 

Trumpos ž inios 
Lietuvos AT pirm. Vytautui 

Landsbergiui paskirtas žymaus 
vokiečių politiko, vieno krikš
čionių demokratų sąjungos įkū
rėjo, buvusio Vokietijos Bundes
tago pirmininko Herman Ehlers 
fondo premija. 

t 
Kaune, Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje įvyko su
sitikimas su Florodoje gyve
nančia lietuvių rašytoja Birute 
Pūkelevičiūte. • 

Žalgirio mūšio 582-ąsias me
tines minint, Kaune prie Vy
tauto Didžiojo paminklo padėta 
gėlių. 

Vilniuje vieši vienas įta
kingiausių muzikos veikėjų, pa
saulinio garso vokiečių pia
nistas Justus Frantz. Jis Lie
tuvoje grojo praėjusių metų va
sario mėnesį, nepabūgęs pavo
jų po kruvinojo sausio. Šiandien 
jis diriguos Lietuvos nacionali
niam orkestrui. (R.G.) 

Jugoslavijos naujasis ministeris pirmininkas Milan Panič mojuoja prie Federalinio Parlamento 
rūmų Belgrade. Neaišku, ar serbų dominuojama Jugoslavijos federalinė kariuomenė klausys jo 
įsakymų liautis kariavus. 

Ar Miloševič atsistatydins? 

Sausros padariniai 
Vilnius, liepos 9 d. — Lietuvo

je šįmet lietaus iškrito 5%-
10% to, kas normaliai iškrenta 
iki šio metų laiko. Grūdų der
liaus laukiama tik 1.8-1.9 mil. 
tonų, o pernai buvo 3.4 mil. 
tonų. Žemės ūkio ministras 
Rimvydas Survila numato, kad 
didžiausia dalimi dėl pašarų 
trūkumo, pieno ir mėsos pir
mame 1992 pusmety buvo par
duota 17% ir 29% mažiau, negu 
pernai šiuo metu. Numatoma, 
kad cukrinių, runkelių derlius 
bus tik 56% pernai metų der
liaus, linų — 42%, daržovių — 
55%, bulvių - 67%. 

Belgradas , Jugoslavi ja , 
liepos 13 d. (AP) — Serbijos pre
zidentas Slobodan Miloševič 
gali atsistatydinti po to, kai Ser
bijoje gimęs JAV pilietis Milan 
Panič taps Serbijos ministru pir
mininku, buvo rašoma patiki
mame Belgrado dienraštyje. 

Artimas prezidento bendra
darbis, kuris prašėsi likti ano
nimu, pasakė, kad Miloševič yra 
susirūpinęs dėl opozicijos jam ir 
„yra pasiruošęs atsistatydinti, 
norėdamas išvengti kraujo pra
liejimo Serbijoje". 

Tarptautinėje bendruomenėje 
yra susidaręs vaizdas, kad Mi
loševič valdoma Serbija skatina 
ir padeda sukilėliams Kroatijo
je ir Bosnijoje ir dėl to Jugos
lavija kenčia nuo Jungtinių 

Latvijoje 
latviškas rublis 

Ryga, liepos 6 d. — Latvijos 
Piniginės reformos komisija 
pranešė, jog nuo liepos 20 d., vie
nintelė visur priimama valiuta 
bus Latviškas rublis, kurio ma
žiausias vienetas bus vieno rub
lio. Rusijos rubliai ir kapeikos 
bus traktuojami kaip užsienio 
valiuta, kurią galima pirkti ir 
parduoti. 

Šiuo potvarkiu ruošiamasi gal 
dar šį rudenį įvesti Latvijos 
pinigą „Latą" ir apsiginti nuo 
Latvijon suplaukusių didelių 
sumų Rusijos rublių. Gegužės 
mėnesį Latviškas rublis buvo 
įvestas laikinai, stengiantis iš
spręsti rusiškų rublių trūkumą 
Latvijoje. Rusijos ir Latvijos 
rubliai tuo tarpu yra lygiaver
čiai. 

Kyla kainos Lietuvoje 
Vilnius, liepos 7 d. — Liepos 

1 d. litras A-76 gazolino pakilo 
nuo 14 iki 19 rublių, A-92 — nuo 
18 iki 23 rublių, o dyzelinis 
kuras nuo 10 iki 14 rublių. Tiki
masi, kad kainos dar labiau 
kils, nes Rusija informavo Lie
tuvą, kad liepos mėnesį dar at
siųs 480,000 tonas naftos už 
6,500 rb./tn. Birželio mėnesį 
Lietuva mokėjo tarp 4,500 ir 
6,000 rb. už naftos toną. 
Manoma, kad iki metų pabaigos 
kaina už toną naftos pakils iki 
11-14,000 rublių už toną. 

Liepos 3 d. už kilovat-val. 
elektros eiliniai gyventojai, 
religinės bendrijos ir ūkio 
produktų gamintojai mokėjo 
0.5-0.7 rb. už 1 kv-val. elektros. 
Kitiems vartotojams kainavo 
1.42 rb./kv. vai 

Tautų uždėto prekybos embar
go, kuris baigia sunaikinti Ju
goslavijos ekonomiją. 

Minėtame laikraštyje „Bor-
ba" rašoma, kad S. Miloševič 
yra nutaręs nekandidatuoti spa
lio mėnesį planuojamuose pre
zidentiniuose rinkimuose ir ga
li atsistatydinti dar anksčiau. 
Straipsnyje buvo cituojami „pa
tikimi šaltiniai", kurie sakė, jog 
Miloševič atstatydinimą moty
vuosiąs pašlijusia sveikata ir 
Serbijos vienybės būtinumu". 

Serbų dominuojamos Jugosla
vijos parlamentas liepos 14 d. 
balsuos, ar patvirtinti Milan 
Panič premjeru. Pastarąjį mi
nistru pirmininku nominavo 
Jugoslavijos prezidentas Dob-
rica Čosič, Miloševičiaus šali
ninkas. Panič pažadėjo sustab
dyti karą buvusioje Jugoslavi
joje, bet S. Miloševič yra lai
komas politiškai stipriausiu 
žmogumi Serbijoje. Serbija ir 
Montenegro yra vienintelės Ju
goslavijoje likusios respublikos. 

Rusijos centrinis 
bankas nebemoka 

Lietuvai 
Maskva, liepos 7 d. — Lie

tuvos AT vicepirmininkas Čes
lovas Stankevičius buvo nu
vykęs į "Maskvą tartis su Rusi
jos ministru pirm. Jegor Gaidar 
išsiaiškinti, kodėl centrinis ban
kas sustabdė mokėjimus Lietu
vai. Gaidar paaiškino, kad Rusi
ja nebegarantuos miestų ar įmo
nių pasirašytas pirkimo sutar
tis, nors garantuos užmokestį už 
Rusijos kariuomenei parduoda
mą maistą. 

Jis patarė Lietuvai sekti Rusi
jos pavyzdžiu ir parduoti gami
nius tik iš anksto susimokan
tiems. Rusija taip pat atsisakė 
padėti Lietuvai išreikalauti jau 
susidariusią 3 bil. dol skolą už 
jau parduotą maistą. Kaip spe
cialią paslaugą Lietuvai Rusija 
garantuos žemesnę kainą už 
liepos mėnesį iš jų pirktą naftą, 
bet po tojau skaitys pasaulines 
kainas. 

Lietuviai pareiškė apgailesta
vimą, kad Rusija vienašališkai 
laužo prekybos sutartis, nebe
duodama Lietuvai palankaus 
prekybos partnerio statuso, tuo 
būdu išstumdama Lietuvą iš 
„rublio zonos". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Premjero G. Vagnoriaus 
pašalinimas liepos 14 d. įvyko 
itin nepatogiu laiku, nes AT 
pavasario sesija baigiasi liepos 
15 d., o AT pirm. V. Landsber
gis, kuris turi pasiūlyti Vagno
riaus įpėdinį, dar nėra grįžęs iš 
vizito Baltarusijoje. Tautos pa
žangos frakcijos pasiūlymą pa
reikšti nepasitikėjimą Vagno
rium AT svarstė ir diskutavo 
jau nuo birželio 25 d., pranešė 
„Laisvės Radijas". 

— Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Informacijos centras 
praneša, kad liepos 15 d. priim
toje rezoliucijoje Lietuvos AT iki 
liepos 21d. turi pasiūlyti naują 
kandidatą į ministro pirminin
ko postą AT pirm. Vytauto 
Landsbergio patvirtinimui. Po 
vienos dienos karštų diskusijų 
Lietuvos AT davė leidimą Gedi
minui Vagnoriui likti Lietuvos 
ministro pirmininko pareigose 
iki liepos 21 d. 

— Popiežiui Jonui Pauliui II-
jam padarytoje operacijoje tre
čiadienį buvo išimtas nepikty
binis auglys ir, radus akmenų 
tulžyje, ir tulžis. Po operacijos jis 
jaučiasi gerai, dar 10 dienų pasi
liks ligoninėje. 

- Pietų Afrikos prez. F.VV. 
De Klerk pranešė išformuosiąs 
kariuomenės kontroversišką 
„Koevoet" (dalbos) dalinį, kurį 
juodieji kaltina kėlimu nera
mumų juodosiose savivaldybėse. 
Tai viena svarbiausių Afrikos 
Nacionalinio Kongreso partijos 
statomų sąlygų, kad vėl būtų 
pradėtos nutrūkusios derybos 
dėl demokratiškos valdžios su
formavimo. 

Naujas premjeras 
prisaikdinamas 

Jugoslavijoje 
Amerikietis M. Panič žada 

sustabdyti karą 
Belgradas , Jugoslavija, sybę, vadovaujamą 

liepos 14 d. — Šiandien Jugosla
vijos ministru pirmininku buvo 
prisaikdintas Serbijoje gimęs, 
JAV pilietis, Amerikos milijo
nierius Milan Panič. Savo 
kalboje parlamente žadėdamas 
pirmiausia sustabdyti karą Ju
goslavijoje, jis pareiškė: „Mes 
pripažįstame faktą, kad Bosni
ja ir Hercegovina yra nepri
klausoma valstybė. Svarbiausia 
visiems serbams yra liautis 
šaudžius". 

Jugoslavijos parlamentas 
99:33 balsų santykiu jam davė 
keturių metų valdžios mandatą. 
Kalbėdamas apie serbų dalinių 
kampaniją išžudyti neserbus gy
venančius jų teritorijoje jis sakė: 
„Etniškumo apšvarinimas yra 
mūsų tautos gėda. Žmonės mus 
laiko barbarais. Aš esu pasi
ryžęs atnešti tvarką į Belgradą, 
Serbiją ir Jugoslaviją". Tais žo
džiais jis, atrodo, taikė tiesiai 
į Serbijos respublikos vyriau-

Demokratų partija 
priėmė politikos 

platformą 
New Yorkas, liepos 14 d. — 

JAV Demokratų partijos priim
toji politikos platforma, nors 
tebekalba apie demokratams 
įprastas temas — gamtos ap
sauga, civilinės teisės, laisvė 
rinktis daryti abortus — šįmet 
jau ragina valdiškos pašalpos 
programų reformas, stiprinti po
licijos apsaugą gyventojams, 
susidoroti su narkotikų pirk-
liavimu, nuosaikiau skirstyti 
federalinės lėšas; ragina piliečių 
asmenišką atsakomybę už savo 
ir kitų gerovę. 

Si platforma, kurią beveik 
išimtinai padiktavo trečiadienio 
vakarą nominuojamasis Demo
kratų partijos kandidatas į JAV 
prezidento postą Arkansas gub. 
Bill Clintonas, rodo Demokratų 
partijos žymų pajudėjimą arčiau 
centro. Demokratų partija, 
spaudžiama sparčiai populiarė
jančio Bill Clinton, net atmetė 
buvusio pretendento į preziden
tinius kandidatus sen. Paul 
Tsongas siūlomus pataisymus 
platformai, kurie būtų plat
formą priartinę labiau prie tra
diciškos liberališkos pozicijos. 

Šįmet, politiškai stipraus Bill 
Clinton įtakoje, Demokratų par
tijos suvažiavimas pasižymi di
džiausiu vieningumu, kokio jau 
daug metų nėra buvę. 

— Rygos radijas praneša, kad 
iki š.m. pabaigos numatoma, 
kad 12% darbininkų bus bedar 
biais Latvijoje ;993 m. bedar
bystė gali pakilti net iki 20%. Atstovai j JAV Demokratu partyos suvažiavimą džiaugiasi per jo atidarymą 

Slobodan 
Miloševič, kuri siekia visus 
serbų tautybės žmones buvusios 
Jugoslavijos respublikose ap
jungti vienoje valstybėje. 

Kalbėdamas apie S. Miloševič, 
jis pareiškė: „Aš gerbsiu jo 
galią, jis gerbs mano". 

Kadangi šiandien Jugoslaviją 
sudaro tik dvi respbulikos — 
Montenegro ir Serbija — labai 
daug Panič autoriteto kryžiuo
jasi su Serbijos prezidento S. 
Miloševič. Nors Jugoslavijos ka
riuomenės vadas bus M. Panič, 
kadangi kariuomenės vadovybė 
yra serbų, labai didelę įtaką jo
je turi Serbijos prez. Miloševič. 

Priešinasi ligšiolinei 
politikai 

Panič žadėjo: „Federalinė 
valdžia darys viską savo galio
je, kad tučtuojau būtų paskelb
tos paliaubos visų konflikto 
dalyvių. Aš asmeniškai darysiu 
visa savo galioje, kad iš Bosnijos 
ir Hercegovinos būtų išvežti 
sunkieji pabūklai, priklausę bu
vusios Jugoslavijos kariuome
nei". 

Jugoslavijos kariuomenė ofi
cialiai jau yra pasišalinusi iš 
Bosnijos ir Hercegovinos gegu
žės mėnesį ir Jugoslavijos ka
riuomenės vadai išsigina, kad 
tame konflikte dalyvauja Jugos
lavijos lėktuvai ar daliniai. 

Naujo premjero kalbos, nero
dydamas jokios išraiškos veide, 
klausėsi Serbijos prez. Miloševič 
iš savo vietos pirmoje eilėje. 
Belgrade plačiai kalbama, kad 
Miloševič nesibaigus kadencijai 
atsistatydins ar bent kad ne
kandidatuos lapkričio 22 vyk
siančiuose prezidentiniuose 
rinkimuose. Miloševič įkopė į 
prezidentūrą kaip tik išnaudo
damas nacionalistiškus serbų 
jausmus. 

Pripažins buvusias 
Jugoslavijos respublikas 

Panič taip pat žadėjo, kad jo 
vyriausybė netrukus pradė
sianti pripažinimo derybas su 
Slovėnija, Kroatija, Makedoni
ja ir Bosnija-Hercegovina. „Ki
tos valstybės šias šalis jau pri
pažino, jos yra Jungtinių Tautų 
narės. Kaip mes galime jų ne
pripažinti?", — jis klausė. 

Ministeris pirmininkas Panič 
taip pat tapo pirmuoju serbų 
valdžios pareigūnų dar atsime
namais laikais pripažinusiu 
Kosovo provincijoje gyvenančių 
albanų teisę apsispręsti, kokios 
valdžios jie nori. Kosovo provin
cijoje pietinėje Serbijoje albanai 
sudaro 90% gyventojų. Miloše
vič panaikino albanų autonomi
ją tame regione ir atėmė jų tei
ses. 

KALENDORIUS 

Liepos 16 d.: Švč. M. Marija 
Škaplierinė, Vitalijus, Faustas, 
Kovaldas, Danguolė. 

Liepos 17 d.: Aleksas, 
Darius, Girėnas, Irma, Nelda. 
Darius ir Girėnas žuvo 1933 m. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24. 
Temperatūra dieną 92 F (33 

C), naktį 63 F (17 C), saulėta, 
galimybė trumpo lietaus. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 16 d. 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

Liepos 16-19 d. — 79-tasis 
L i e t u v o s Vyčių v i s u o t i n i s 
seimas Allentovvn, PA. Šeimi
n i n k a u j a A n t h r a c i t e , PA 
144-toji kuopa. 

Rugsė jo 25-28 d. - Hud 
son-Mohavvk miesto 136-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos maldos 
s a v a i t g a l i s p r a n c i š k o n ų 
v i enuo lyne K e n n e b u n k p o r t , 
ME. 

R u g s ė j o 27 d. — Vidurio 
Atlanto Lietuvos Vyčių apygar
dos posėdis , š e imin inkau j a 
Maspeth, N Y, 110-toji kuopa. 

Spal io 4 d. — Kearny, N J 
90-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
75-ių veiklos metų jubiliejus 
LCC centre. 

Spal io 10 d. — Newark, NJ , 
29-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
met inė vakarienė su šokiais 
Švč. Trejybės parapijos salėje. 

Spal io 18 d. — Naujosios 
Anglijos Lietuvos Vyčių apy
gardos metinis kul tūr in is festi
valis Maironio parke. Pradžia 
12:00 vai. dienos. 

Spal io 25 d. — Maspeth, NY, 
110-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
metiniai pietūs su šokiais Persi-
mainymo parapijos salėje, tuoj 
po 11:30 vai. ryto šv. Mišių. 

Spal io 25 d. — Brockton MA, 
Cardinal Spellman High School 
salėje pasirodys ,,Dainuojantis 
k u n i g a s ' ' . Pelnas sk i r i amas 
Lietuvos Vaikų fondui. 

CENTRO VALDYBOS 
P O S Ė D I S 

Kovo 4 dieną Waterbury, CT, 
vyko Lietuvos Vyčių centro 
valdybos posėdis. Susirinkusius 
šiltai pasveikino vietinės 7-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos dvasios 
vadas kun . F. Karve l i s , o 
kuopos nariai savo nuoširdumu 
ir vaišingumu buvo idealūs 
šeimininkai . 

Pirmoji vicepirmininkė Eve-
lyna Oželis su komitetu vis dar 
dirba, ruošdami Lietuvos Vyčių 
kons t i t uc i jo s a t n a u j i n t ą 
projektą. Šis darbas t ruks porą 
metų. kol ji bus galima prista
tyti Visuotiniame seime. Antro
ji v icepirm. Ona Chepl ick 
p ranešė , kad šiame mieste 
įsteigta nauja jaunučių kuopa, 
o „Vyčio" vyriausia redaktorė 
Marija Kober pranešė,kad Bur
lington, NC, įsteigta nauja 
155-toji kuopa. Trečioji vice
pirm. Rita Zakarkaitė jaunučių 
kuopoms siunčia medžiagą. J i 
yra pasiūliusi susirašinėti su 
lietuviais Lietuvoje ir ten siųsti 
va ikams žaislus. Sekretorius 
Robertas Martin, šalia kitų 
pareigų, paruošė visų kuopų 
p i r m i n i n k ų adresų sąrašą . 
Iždininkas Pranas Peterson 
pranešė, kad a.a. Garbės narė 
Marcelė Aleksis savo palikime 
paliko dosnią sumą ir Lietuvos 
Vyčių organizacijai. Finansų 
sekr. Beth Slakis pertvarkė na
rių sąrašus. 

Apyga rdos p i r m i n i n k a m s 
ruošia nominacijų sąrašus ne 
tik Visuotiniam Lietuvos Vyčių 
seimo prezidiumui, bet ir nau
jos kadencijos Centro valdybai. 

Keli Lietuvos Vyčių veikloje 
projektai reikalingi ypatingo 
dėmes io . Paga lba L ie tuva i 
komitetas, kuriam vadovauja 
Robertas Boris, j Lietuvą jau iš
s iuntė šešis 40-ties pėdų sunk
vežimio krovinius, siekiančius 
daugiau 5 milijonus dolerių 
vertės. Jau esame surinkę ir 
išleidę arti 60,000 dol. persiun
timo išlaidoms šiems krovi

niams. Galėtume pasiųsti daug 
daugiau medicininių priemonių, 
tačiau fondas tiems reikalams 
ištuštėjęs. Reikia visų pagalbos. 
Bandykime apygardose, kuo
pose, arba ir pavieniai, šio fon
do iždą papildyti. Visos aukos 
panaudojamos persiuntimui, 
nes Centro valdyba padengia 
bet kokias adminis t rac ines 
išlaidas. 

Taip pat reikia pagalbos Šv. 
Kazimiero gildijai. Siųskime 
kiek galime aukų Lietuvos 
Vyčių Šv. Kazimiero gildijos 
rėmimo komitetui. Tas aukas 
pers iusime l ie tuvių ponti-
fikalinei kolegijai Romoje. Yra 
progų adoptuoti seminaristą. 
Rašykite Onai Wargo, 125 S. 
Morris Ave., St. Clair, Pa 17970. 
Ji suteiks reikalingas informa
cijas. 

Jei jūsų kuopa negauna ko
respondencijos iš Vinco Boris 
vadovaujamo lietuviškų reikalų 
komiteto, tai reikia pasirūpinti 
patekti jo sąrašan. Jis gyvena 
Washington. DC, tai jam žinios 
apie Lietuvą ir kongreso veiklą 
yra parankios. Būtinai prisiųs-
kite jam ir pašto išlaidom pa
dengti aukelę. 

Remkime ta ip pat ir Lietuvos 
respublikos ambasadą JAV sos
tinėje. Kuopų pirmininkai yra 
gavę formas, kuriose galima 
pažymėti, kad esate Lietuvos 
Vyčių organizacijos narys ar 
narė. Bet kokia auka, didelė ar 
maža, bus širdingai priimta. 

Raginkite narius dalyvauti ir 
aukoti Lietuvos Vyčių stipen
dijų fondui. 

Lietuvos Vyčių atstovas daly
vavo vakarienėje ir iškilmėse, 
kurios buvo surengtos Steuben-
ville. OH, Franciscan universi
te te page rb t i ses. Nijolę 
Sadūnaitę. Vyčiai taip pat daly
vavo susitikime su JAV vicepre
zidentu D. Quayle, jam grįžus iš 
Pabaltijo kraštų. 

Dar yra daug darbo gelbstint 
Lietuvai atsistatyti. Nebūkite 
nieko nedarantys nariai. Mums 
reikia, kad kiekvienas narys 
prisidėtų prie čia suminėtų 
projektų. Tuomi padarys i te 
daug gero. 

P r a n ė Pe tkuv i enė , 
Lietuvos Vyčių centro 

valdybos pirmininkė 

DALLAS, TX BURMISTRAS 
APLANKĖ KRYŽIŲ KALNĄ 

ŠIAULIUOSE 

John Evans vadovavo oficia
liajai Dalias miesto delegacijai, 
kuri aplankė to Texas valstijos 
miesto adoptuotą miestą, Lat
vijos sostinę Rygą. Per pra
ėjusius dvejus ir pusę metų jis 
pravedė eilę rezoliucijų Dalias 
miesto taryboje, smerkiančias 
sovietų kariuomenės smurtą, 
žalos darymą bei kriminalinius 
nusikaltimus, nukreiptus prieš 
Latvijos ir Lietuvos piliečius. 
Šios rezoliucijos buvo pasiųstos 
prezidentams Gorbačiovui ir 

Bushui. Ar šios rezoliucijos, 
kurios atstovauja daugiau vieno 
milijono amerikiečių mintims, 
kiek paveikė sumažinti smurtą? 
Gal tai niekada nebus nusta
tyta, tačiau nėra abejonės, kad 
jos buvo Pabaltijo valstybių 
piliečiams didelė moral inė 
parama. 

J. Evans sužinojo apie Kryžių 
kalną Lietuvoje iš Dalias, TX 
ligoninėje širdies operaciją 
turėjusių lietuvių. J is taip pat 
buvo girdėjęs dainą kasetėje, 
parašytą vieno Dalias piliečio, 
pavadintą „Hill of Crosses". Kai 
jis buvo paklaustas, ką jis Lat
vijoje kelionės metu ypatingai 
norėtų pamatyt i , J . Evans 
pasakė, kad jis norėtų pamaty
ti „Kalną Lietuvoje". Iškylą su
rengė Latvijos valdininkai . 
Jonas nežinojo, kad tame kalne 
vienas 8-ių pėdų kryžius buvo 
pastatytas latvių, lietuvių bei 
amerikiečių, kurie norėjo iš
reikšti padėką jo rezoliucijų pra-
vedimo vadovavimui. 

Galima įsivaizduoti, kaip šis 
Dalias miesto pareigūnas rea
gavo, aplankęs Kryžių kalną 
ir pamatęs kryžių su jo pavarde: 
„May God bless John W. Evans, 
Mayor of Dalias, Texas, for his 
help for Baltic States". Ašaros 
tvindė burmistro akis, kai jis ap
tiko šį kryžių. Vėliau Rygoje jis 
pareiškė: „Kryžių kalnas yra 
jaudinantis vaizdas, kurį visas 
pasaulis turėtų pamatyti. Tai 
buvo labiausiai jaudinantis ir 
emocinis momentas mano gyve
nime". Toks jo pasakymas yra 
ypat ingos r e ik šmės . Mat 
1941-mųjų metų gruodžio 7-tą 
dieną jūrininkas John Evans 
ruošė JAV karo laivo Arizonos 
denį pamaldoms, kai staiga, 
laivui susprogus, jis buvo išmes
tas į vandenį. Jis ilgą laiką 
praleido plūduriuodamas, gelbė
damas sužeistuosius, rankio
damas mirusiuosius. Tai irgi 
buvo jaudinantis ir emocinis 
pergyvenimas. 

Dalias gyventojai galėtų daug 
papasakoti apie nuotykius Pa
baltijo valstybėse ir bendradar
biavime su JAV. Nors šiame 
šiauriniame Texas valstijos ra
jone tėra labai mažai lietuvių, 
latvių ar estų kilmės gyventojų, 
tačiau Pabaltijo valstybėms iš
reikšta parama nėra proporcin
ga tokiam gyventojų skaičiui. 
Dalias, TX Šv. Pijaus X katalikų 
bažnyčia užmezgė ryšį su vienos 
Vilniaus parapijos bažnyčia. 
Šitokia veikla kilo iš bendrų 
interesų. Ir, jei atleisite šios ko
respondencijos rašytojui, kuris 
nėra nei katalikas nei lietuvių 
kilmės, paminėsiu asmenišką 
tikslą, kurį norėčiau pasiekti 
prieš sutikdamas savo Kūrėją: 
norėčiau sutikti naujus savo 
draugus Rygoje ir kiek galint 
daugiau lietuvių ar lietuvių 
kilmės amerikiečių, kurie daug 
ką rizikavo, nunešdami bent 
vieną kryžių į kalną Šiauliuose. 
Kai aš tą kalną aplankysiu, 
pakartosiu savo mėgiamiausią 
maldą: kad lietuvių „senoji 
gvardija", tie, kurie iš Lietuvos 
imigravo į JAV, ir kurie sker
sai žiūri į Amerikos leituvius, 
kadangi jie nebekalba lietu
viškai, pasistengtų jaunajai 
generacijai perduoti turtingą 
Lietuvos kultūrą ir kalbą. Tik 
tokiu būdu lietuviškas etniš
kumas gali būti išlaikytas JAV. 
Dieve, neleisk, kad mes tai pra-
rastume. 

Ed Malouf, 
Vertė Aleks . Pakalniškis, J r . 

Detroite minint pabaltiečių trėmimus į Sibirą, kongresmanui S. Levinui buvo 
įteikti laiškai prez. Bush, prašantys intervencijos dėl buv. sovietų 
kariuomenės iš Pabaltijo atitraukimo. Iš k. — inž. L. Orentas, JAV 
kongresmanas Sander Levin ir adv. K. Miškinis. 

Waterbury, CT 7-tos Lietuvos Vyčių kuopos nariai, priėmė Centro valdybos 
posėdžio dalyvius (iš kairės): Ona Cheplick, Marija Bartkus, Ona Kundro
tas, Daryl Bartkus, Eleonora Arnauskas, Doris Snirpūnas, Toni White ir 
Alma Torre. 

„DAINAVOS" METINE 
ŠVENTĖ 

Sekmadienį, liepos 19 dieną, 
„Dainavos" jaunimo stovykloje 
netoli Manchester, Michigan, 
vyks metinė „Dainavos" stovyk
los šventė. Šv. Mišios bus 11 vai. 
r. Po Mišių bus proga pasivai
šinti ir pasidžiaugti gamta. 2 
vai. p.p. vyks stovyklos rėmėjų 
metinis susirinkimas. Į šventę 
kviečiama visuomenė ne tik iš 
Detroito apylinkių, bet iš Chi-
cagos, Clevelando, Grand Ra-
pids ir kitų vietovių. 

PAGERBS 
KONGRESMANA 

BROOMFIELD 

Detro i to Pavergtų Tau tų 
komitetas, kuriam pirminin
kauja ukrainietis Dan Fedorak, 
sekmadieni, liepos 19 d., 5 vai. 
po pietų, Ukrainiečių Kultūros 
centre, 26601 Ryan Road, War-
ren, Michigan, rengia minėjimą, 
kurio metu bus pagerbtas JAV 
k o n g r e s m a n a s Wil l iam S. 
Broomfield. Vaišių auka 15 dol. 
Bilietus galima gauti pas lie
tuvių atstovą komitete dr. Algį 
Barauską, tel. 258-6535. 

TARPMIESTINIS GOLFO 
TURNYRAS 

Šeštadienį, rugpjūčio 1 dieną, 
10:30 vai. ryto, prasidės tarp
miestinis golfo turnyras (Det-
roi tas-Clevelandas) E lmore 
golfo laukuose, Elmore, Ohio. 
Smulkesnes informacijas apie 
išvyką teikia sporto klubo golfo 
sekcijos vadovas V y t a u t a s 
Petrulis, tel. 525-0294. 

A.A. MARY MIŠKINIS 

Po gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje liepos 3 d. 
Holy Sepulchre kapinėse buvo 
palaidota a.a. Mary Miškinis. 
Paliko sūnų Joseph F. Miškinį 
ir seserį Albiną Missel, 3 vai
kaičius bei daug kitų giminių 
ir artimųjų. Velionė buvo aktyvi 
Detroito lietuvių telkinio narė 
Laidotuves tvarkė Charles R. 
Step laidotuvių namai. 

TAUTYBĖMS PALANKUS 
KANDIDATAS Į J A V 

KONGRESĄ 

Lietuvių reikalams palan
kiam kongresmenui William S. 
Broomfield nebekandidatuo-
jant, į jo vieta 1 I-tame distrik-
te kandidatuoja buvęs jo rinki
minės kampanijos vadovas Joe 
Knollenber^. Joe Knollenberg, 
žadąs tęsti artimą bendradar
biavimą ir paramą tautybių 
reikalams, susilaukė paramos iš 
arabų, albanų, estų, latvių, 
lenkų, lietuviu ir ukrainiečių. 
Tautinių grupių rinkiminę akci
ja suorganizavo Algis Zaparac-
kas. Pirminiai rinkimai vyks 
antradienį, rugpjūčio 4 dieną. 
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TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
DETROITE 

Sovietų Sąjungos vykdytų pa-
baltiečių į Sibirą trėmimų šįme-
tinis minėjimas, tikėkime, buvo 
naudingas Pabaltijo valsty
bėms. 

Minėjimą Detroite pradėjo 
Michigano valstijos Baltų ko
miteto pirmininkė Sandra Si-
pols. Genocido aukos buvo prisi
mintos trijų žvakių uždegimu ir 
at i t inkančia malda. Kalbėti 
buvo pakviestas JAV kongres
manas Sander M. Levin. Jį da
lyviams pristatė adv. K. Miški
nis. Savo kalboje kongresmanas 
pabrėžė svarbą ar t imų kultūri
nių ir ekonominių ryšių tarp 
JAV ir Pabaltijo valstybių. 

Pabaltijo kraštams atgavus 
nepriklausomybę, Levinas lan
kėsi Estijoje ir Lietuvoje. Susi
tikęs su tų valstybių vyriau
sybių nariais , svarstė , kuo 
JAV galėtų tiems kraštams pa
dėti. Levinas yra ir kosponso-
rius Durbino rezoliucijos JAV 
Atstovų rūmuose. 

Po kongr. Levin kalbos, adv. 
K. Miškinis jam įteikė tą dieną 
detroitiečių parašytus 50 laiškų 
JAV prezidentui ir 100 laiškų 
Michigano valstijos senatoriams 
ir kongresmanams, ryšium su 
neatidėliotinu buv. sovietų ka
riuomenės išvedimu iš Pabalti
jo kraštų. „Detroit News" dien
raščio birželio 18 d. laidoje buvo 
atspausdinta žinia, kad kong
resmanas S. Levin įteikė JAV 
prezidentui G. Bush 50 detroi
tiečių laiškų. 

Priėmus atit inkamą rezoliu
ciją, minėjimas buvo baigtas Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos him
nais. 

B. Brizgys 

* * * 
Aš g a l ė č a u i š k ę s t i v i sus 

pažeminimus, visas kančias , 
visišką a tmet imą, n e t pačią 
mirtį, kad t ik t uo galėčiau ap
saugoti mūsų sąjūdį nuo virtimo 
prievartos sąjūdžiu ar bent prie
vartos p i rmtaku . 

M. Gandhi 

D R . L I N A S J . B A R T U Š K A 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

Praktika su Dr. P. Toussaint 
1 0 8 3 5 S . W e s t e r n A v e n u e 

C h i c a g o , I L 60643 
T e l . (312) 238 -1133 

Va landos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.P., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — Širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog t Medicare 
'riklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . (1-312) 434 6146 (veikia 24 vai.) 

antr., ketv., penki, nuo 12 iki 6 v.v. 

(1-312) 736-4477; 
(706)246-0067; arba (706)246-6661 

DR. E. DCCKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCOICAL BUILOING 

6446 So. Puteskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

6132 8 . Kedzie Ave . , CMcego 
(1-312) 776-6966 arba (1-312) 4 6 6 4 4 4 1 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LK3Ų SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

VAGYS GRĄŽINO 
PREZ. LINKOLNO 

ATSPAUDUS 
Pereitą savaitę iš Glessner 

House muziejaus nežinomi va
gys ar vagis pavogė bronzinius 
prez. Linkolno veido ir rankų 
atspaudus, įvertintus kelias
dešimt t ūks t anč ių dolerių. 
A t spauda i p a d a r y t i 1860 
A. Linkolnas perėmė JAV 
prezidento pareigas. 1886 m. 
dail. Augustus St. Gaudens iš 
originalo sukūrė 33 bronzinius 
atspaudus, iš kurių šiuo metu 
likę 17. 

Vagystei įvykus, Chicagos 
spauda ir televizija plačiai pa
skelbė tą žinią su perspėjimu, 
kad vagis, mėgindamas atspau
dus parduoti, paklius į policijos 
rankas. Perspėjimas buvo veiks
mingas, nes pavogtieji daiktai 
sekmadienį grąžinti į muziejų — 
rasti prie šalutinių durų plasti
kiniame krepšyje. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. »5 St. Tel. (70*) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p -7 v.v.. antrd. 12:30-3 v.p.p 
treCd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir šestd. 9 v.r.-12 v.p.p. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5640 6 . Pulaakl Roed. 
Tel. (1-312) 566-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr, penkt. 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kak. te l . (1-312) 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4266 W. 63rd 6 t 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
C h i c a g o , III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 684-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. (1-312) 626-2670 

1185 Duntfee Ave., Elgbi, M . 60120 
Tel. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tel . (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 568-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 8. Robertą Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . (708) 588-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto k buto: (706)652-4158 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 6o. SOth Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyn s treč. Sėst. 12 iki 4 vai popiet 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71»t St. 

Te l . (1-312) 737-5148 
Vai. pagal susitarimą 

Pafoe V is ion Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v 

Tel . (708) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. M I c N f n Ave . , Sutte 324 Ir 

5636 S. Pulaakl M . , Chicago, IL 
61 St. Ir Kaan Ave., Justlce. IL 

Tel . (1-312) 566-2660 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71et Street 
(1 -312 )434 -2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. M c t M g o t t Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave. , Orį and Park 
706-346-6100 

10 W Mart in. NepervIUa 
706-366-6776 

Valandos pagal susitarimą^ 
Nakties metu tel 706-657-6363 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p. 
ftest pagal susitarimą 

Kabtneu. . . ' " " ' i 776-2880. 
Rez. (706) 448 3 D - _ 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (1-312) 585-7755 

A R A S ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samerltan Medical Center-

Napervttta Cafnpua 
1020 1 . Oflden Ava., turtą 310, 

MaparvMa IL 60663 
Tel . 1-706-827-6080 

Valandos pagal susitarimą 

Keb. tel. (1-312) 516-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 83rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

' 



Laikas ir mums atsikratyti 

MENKAVERTIŠKUMO 
KOMPLEKSO 

Mūsų gyvenamame kraš te 
galioja taisyklė: viskas, kas iš 
ki tur importuota, yra aukš
tesnės kokybės, kaip tokie pa t 
produktai ar daiktai, gaminami 
Amerikoje. Japoniški automobi
liai ir kompiuteriai (nors t a m 
t ikra jų technikos dalis ..pasi
skolinta"' iš Amerikos), vokiški 
foto aparatai , Prancūzijos vynas 
ir daugybė kitų gaminių verti
nami daug daugiau, negu lygiai 
tokie pat amerikietiški. Ar j ie 
t ikrai pranašesni, tai jau k i tas 
reikalas, tačiau žmonės t ik i 
reklama ir, ieškodami ką nors 
pirkti, pirmiausia dairosi impor
tuotų prekių. Visko, kas impor
tuota, vertinimas pasireiškia ir 
kitose kasdieninio gyvenimo sri
tyse. 

Prieš 40 ir daugiau metų. kai 
didžioji II pasaulinio karo pabė
gėlių (dabar populiariai var' 
namų išeiviais) banga atplūdo j 
ši kraštą, Amerikos visuomenė 
buvo labai uždara, atsikreipusi 
veidu į save. Viskas, kas ameri
kietiška, buvo tobuliausia, ge
riausia. Visi atvykusieji buvo 
raginami kuo greičiausiai įsilie
ti į vietinę bendruomenę, kad 
praras tų bet koki kitoniškumo 
pasireiškimų. J u k Amer ika 
tuomet buvo vadinama „dižiuo-
ju kat i lu" , kuriame ištirpsta 
visos tautybės, visi skir tumai . 
Niekam net į galva nebūtų šo
vusi mintis apie dvikalbi.škumu 
mokyklose, ištaigose ar ki tur . 
Viena kalba, viena valstybė, 
nors joje tautų, rasių, žmonių 
įvairumas nebūtų radęs sau ly
gaus visoje žmonijos istorijoje. 

Tas visat ' rpitantis Amerikos 
gyvenimas buvo gerokai palie
tęs ir anksčiau emigravusius 
lietuvius. Iš gausaus ir veiklaus 
jų skaičiaus tik nedidelė dalis 
dar reiškėsi kultūriniame lietu
viškame gyvenime. 

Tuometiniai naujieji ateiviai 
į senuosius žvelgė net su t am 
t ikra užuojauta, nes jie per 
trumpą palyginti laiką spėjo nu
tausti . Nevienas tikriausiai pa
galvojo, kad naujųjų ateiviu 
toks l ikimas neištiks. Na ir su
judo veikti! 0 senieji ateiviai 
net su mielu noru veiklos ve
žimo vadžias perleido naujai 
atvykusiems, dar labiau pasi
t raukdami į užkulisius. 

Nuo 1949 m., kurie laikomi 
didžiojo naujųjų lietuviu ateivių 
antplūdžio iš Vokietijos pabė
gėlių stovyklų pradžia, išeiviai 
s u k ū r ė ar k i t a i p s u k a u p ė 
nemažai kultūrinių vertybių. 
Klestėjo spauda, knygų lei
dyklos, kultūrinės ir politinės 
organizacijos, ansambliai , tau
tinių šokių vienetai, lietuviškos 
mokyklos. Galbūt didžiausia 
vertybė — išsimokslinusi jaunoji 
karta , praturt inusi savo tautos 
kultūrą mokslo lobiais. Tiesa, 
daug jaunųjų nuėjo svetimie
siems ir sau asmeniškų laurų 
skinti, bet pakankamai įvairių 
mokslo šakų specialistų liko ir 
l ietuviškoje bendruomenėje . 
Juos ypač pastebime Mokslo ir 
kūrybos simpoziumuose ir šiuo 
m e t u , ka i n e p r i k l a u s o m a i 
Lietuvai reikia kaip tik tokių 
specialistų talkos. 

Neatrodo, jog išeivijos lietu
viai tu rė tu ats iprašinėt i už 
praleistą laika svetiniuose kraš 
tuose, juo labiau, kad jie ne
būtinai savu noru į tuos kraštus 
iškriko. Mūsų svetur sukaupt i 
dvasiniai ir medžiaginiai lobiai 

kalba už išeivijos lietuvių darbš
tumą, atsakomybę savo tauta i 
ir rūpestį jos reikalais. 

Tai kodėl vis dar prasikiša tas 
nelemtasis mūsų menkavertiš
kumas? Kodėl išeivija ta ip 
dažnai jaučiasi ta ry tum kuo 
nusikaltusi savo tėvynei? J u k į 
svetimus kraš tus anuo siaubo 
metu niekas nesiveržė baltesnės 
duonos, geresnio gyvenimo 
ieškodamas (kaip dauge l iu 
atvejų buvo prieškarinės emig
racijos laikais), o bėgo nuo tikro 
mirties pavojaus. Pirmoji bolše
vikų okupacija buvo akivaiz
džiai parodžiusi, kuri lietuvių 
tautos dalis ski r ta sunaiki
nimui. Štai dėl ko inteligentija, 
šviesuomenė ryžosi verčiau įsi
gyti pabėgėlio negu kankinio 
vardą. 

Tačiau pabėgėliai, neišsinešę 
iš karo ugnies nei vieno ryšulė
lio, atsitempė sunkų, skaudų 
krovinį, kurio negali numesti 
nuo pečių net po kelių dešimt
mečių. Tai jausmas, kad, palik
dami savo tėvynę pavojaus 
metu, kažkaip jai nusikalto, ją 
išdavė. Reikėjo verčiau kovoti ir 
žūti. bet nebėgti. 

TROJOS ARKLYS 
DAR LIETUVOS ŽEMĖJE 

KINIJOS MĮSLĖ 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

* * * 

Šiuo metu mes kartojame tai , 
ką nuo 1949 m. darė senieji atei
viai: mėginame į savo vietą 
lietuviškosios veiklos baruose 
įsodinti tautiečius iš Lietuvos ar 
Lietuvoje. Sava spauda pasidarė 
nebesvarbi — parsisiųskime iš 
Lietuvos; l i tuanistinės mokyk
los, vasaros stovyklos ar žiemos 
kursai jaunimui nereikalingi — 
siųskime va ikus į Lietuvą; 
uždarykime organizacijas — ati
duokime jų tur tą Lietuvai; ne
reikia mums chorų nei an
samblių — parsikvieskime iš 
Lietuvos, t en jų daug. Tai 
atlikę, ta rytum gausime didžio
sios savo kal tės — pabėgimo — 
atleidimą. Įdomu, kad ne t 
jaunesniųjų kar tų lietuviai tą 
galvoseną yra perėmę iš savo 
tėvų ir senelių. 

Gera, kad mūsų pasauliuko 
viduryje stovi Lietuva, kad 
mūsų gyvenimas aplink ją 
sukasi lyg planetos apie Saulę. 
Tačiau pirmų pirmiausia, norė
dami, kad kiti mus vertintų ir 
gerbtų, tur ime vertinti ir gerb
ti patys save. Išeivijos lietuvių 
įnašas į tautos kultūrinį lobyną 
yra milžiniškas. Jo niekuomet 
nebūtų buvę, jeigu tam t ikra 
tautos dalis nebūtų gyvenusi 
laisvuose kraštuose, sėmusi iš 
tų kraštų vakarietiškos kultū
ros lobius ir, jais pasinaudo
dama, kūrusi savuosius. 

Šiuo metu net ir daugelis 
Lietuvos l ie tuvių tu r i ten
dencijų žvelgti į išeivius, kaip į 
bedugnę k i š enę , iš ku r ios 
galima semti medžiagines gėry
bes. Tik labai dideli užsispyrė
liai ar idealistai, atvykę į užjū
rius iš Lietuvos, pirmiausia dai
rosi ir dvasinių turtų. 

Gyvendami toli nuo savo tėvų 
žemės, buvome pripratę į ją, įjos 
žmones žvelgti sentimento (ir 
galbūt anksčiau minėtos kaltės 
jausmo) aptemdytomis akimis. 
Mes tikėjome, kad esame tik 
menka, nuo savo tautos ka
mieno atplėšta šaka ir galime 
netrukus nudžiūti be gimtojo 
medžio. Laikas tikėti kitaip: 
mes esame gyvybinga savo 
tėvynės dalis, gyvenanti sveti
muose kraštuose, tačiau Lietu
vai esame svarbūs ir reikalingi. 

D. B. 

Lietuvos nepriklausomybė 
yra dar labai trapi, nes iki šiol 
Trojos arklys buvusių sovietinių 
įgulų pavidale nepašalintas iš 
Lietuvos žemės. Jis labai spar
dosi bei spyriuojasi, kai primena
ma, kad jau laikas nustatyti ter
minus, kada tur i išsikraustyti 
ten, iš kur atėjęs. Teisinamasi, 
jog nėra kur patalpinti tų kari
nių dalinių ir žadama užtrukti 
iki šio šimtmečio pabaigos. 

Kodėl užsieniečiai n e s k u b a 
su investicijomis į L ie tuvą? 

„Gimtojo krašto" vyr. redak
torius A. Cekuolis šio savaitraš
čio Nr. 24 įvadiniame straipsny
je atsako: „Melas, jog SA todėl 
neišvedama, kad dar nepastaty
ti butai karininkams ir jų šei
moms. Karininkus dar pakęstu-
me metus kitus, bet vis veža 
naujokus ir algas j iems moka 
kaip fronte. Tie butai Rusijoje 
nei pradėti statyti, nei pradėti 
projektuoti, nei galvojama apie 
juos". 

Lietuvoje jau visur nugriauti 
komunistiniai stabai. A. Cekuo
lis atkreipia dėmesį, kad Mask
voje, Peterburge, Lydoje, Gardi
ne aikštėse tebestovį metaliniai 
stabai, o jų statytojai visur 
tebevaldo. SA tebėra raudon-
žvaigždė ir jos yra labai daug. 
Pakalbėjus su tų kraštų žmonė
mis, paaiškėja, kad jų nuomonė 
Lietuvos nepriklausomybės at
žvilgiu mažai pasikeitusi. 

Čia pat A. Cekuolis primena 
priežastį, kodėl t iek mažai 
Lietuvoje užsienio investicijų, 
nors pas mus yra pakankamai 
kvalifikuotos ir pigios darbo 
jėgos. Niekas nenori investuo
ti, nes bijo rizikos. J u k vieną 

I G N A S M E D Ž I U K A S 

dieną iš bazių gali išsiveržti 
ginkluotos gaujos, apkaltinusios 
Lietuvos vyriausybę nebūtais 
nusikal t imais , kaip buvo 1940 
metais. 

P a s i r y ž ę gint i r u s ų g a r b ę 
ge lež ine k u m š t i m i 

Kaip žinome, per keletą de
šimtmečių komunistų valdžia 
siuntė rusus į kitas respublikas, 
kad padėtų g eičiau surusint i 
ten gyvenančias tautas . Dabar 
gen. Pavelas Gračevas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad ru
sų tau tybės asmenų garbė ir 
orumas bus ginamas geležine 
k u m š t i m i , pava r to j an t n e t 
k a r i n e s pajėgas. Ta i l a b a i 
pavojingas įspėjimas, prisime
nant nacių pretenzijas: k u r 
gyvena bent vienas vokietis — 
ten Vokietija! Susidaro pavojin
ga situacija, kai rusai reiškia 
pretenzijas į buvusias respubli
kas, kuriose gyvena daugiau a r 
mažiau rusų tautybės žmonių, 
vadinamų mažumų. 

Neseniai Sergiejus Stankevi
čius, Jelcino patarėjas, pasikal
bėjime su žurnalistais pareiškė, 
kad Estijoje ir Latvijoje rusa i 
yra t rak tuojami neteisingai . 
Esą pažeidžiamos žmogaus tei
sės, nes šiose respublikose nau
ji pilietybės. įstatymai apriboja 
turėti žemės ir teisę balsuoti . 
Šiuo atveju, atrodo, yra kišima
sis į suverenių valstybių vidaus 
re ikalus . Ar nėra kažkas pana
šu į atvejį, kada 1940 m. Vladi
miras Dekanazovas, raudonajai 
armijai okupavus Lietuvą, pa
diktavo, kas turi įeiti į Lietuvos 
vyriausybę, ir suorganizavo už
imto k raš to įjungimo į Sovietų 
Sąjungą komediją. 

B ė d ų L ie tuva i n e t r ū k s t a 

Vienas veterinarijos gydytojas 
laiške iš Lietuvos šiuo reikalu 
ta ip rašo: „Politinę krašto būk
lę tiesiog terorizuoja rusų armi
jos ešalonas. Mus stebina t a rp 
kitų ir Amerikos neprincipinga 
pozicija, pa ta ikaujant rusiš
kiems generolams, kurie ciniš
kai tyčiojasi iš mūsų vyriausy
bės pareiškimų. Prieš birželio 
14 referendumą Maskvos televi
zijos komentatoriai šnekėjo, kad 
referendumas bus tik virtos bul
vės smūgis į sieną. Rusų gene
rolai svaičioja, kaip Brežnevo 
laikais, apie reikalingą Rusijai 
saugumo zoną Baltijos kraštuo
se. Į Lietuvą ir kitus Baltijos 
kraštus ir toliau lėktuvais gabe
nami naujokai. O kai mūsų va
dovai pagrasino ir užprotestavo, 
ta i visą naktį provokuodami 
siautė malūnsparniai virš Kau
no. Matyti , kad kol kas dar ir 
Jelcinas sėdi rusų generolų ki
šenėje. Juk tokia armija Vaka
rams tai lyg peilis po kaklu. 
Taigi bėdų mūsų Lietuvėlei ne
t rūksta . . . " 

Toliau laiško autorius atkrei
pia dėmesį į tarpusavio santy
kius, kai kurių parlamentarų 
veiksmus ir pasisakymus, per
žengiančius padorumo ribas. 
„Jeigu gaunate mūsų spaudą iš 
Lietuvos", jis rašo, „tai nors iš 
dalies galite suprasti, kas vyks
t a pa r l amente . Kai radijas 
transliuoja posėdžius, norisi su
daužyti aparatą (nors ką j is 
vargšas kaltas!). Dabar nepraė
jus referendumui dėl preziden
to institucijos, kairieji džiaugia
si, nes žinojo, kad praėjus refe
rendumui ir išrinkus prezi
dentą, jis tą plepalinę (parla
mentą) tuoj paleis. 

Pas mus dabar lankosi daugy
bė užsienio svečių: diplomatų, 
komersantų ir spekuliantų. 
Taip pat rinkoje gali gauti vos 
ne Amerikos dangoraižį. Mies
tuose kioskų aikštėse yra dau
gybė prekybos kioskų, vos pra
eiti galima. 

Kriminalinių nusikaltimų vis 
daugėja. Praktiškai vagia viską. 
Apvagia ir užsieniečius. Reikia 
labai dabotis. Žinoma, gal ne ką 
geriau buvo ir anksčiau, bet 
tada skelbti buvo draudžiama 
kaip kokia karinė paslaptis!" — 
tokiais žodžiais baigiamas šis 
laiškas. 

Neužmirškime, kad Trojos 
arklys dar Lietuvos žemėje. 

Lietuvių kultūros centras, statomas Gervėčiuose. Gudųai priskirtame Rytų 
Lietuvos miestelyje. Šiuo metu šiose apylinkėse darbuojasi iš Lietuvos at
vykusi mokytoja Renata Greimaitė. 

Nuotr. Juozo Kojelio 

Nela imingas i s k r in ta a n t 
nugaros ir... nusilaužia nosį. 

Prancūzų priežodis 

Sugriuvus Sovietų Sąjungos 
komunizmo imperijai, Europai 
ūžtelėjo nauja palengvėjimo 
banga: Rytų Vokietija susijungė 
su Vakarų; buvusios satelitnės 
valstybės atgavo nepriklauso
mybę. Šie nauji laikai davė pro
gos ir Baltijos valstybėms at
gauti prarastą laisvę. Tačiau 
komunizmo žlugimas atnešė 
didelį susirūpinimą ir netikru
mą Kinijoje. 

Kinijos komunistų partijos va
dai rimtai pradėjo galvoti, kad 
šio pasikeitimo atgarsiai palies 
jų valstybę su jos senstančiais 
vadais. Jie nenorėjo nustoti savo 
pozicijų. 

Kilo baimė ir dėl ekonominio 
pasikeitimo ta rp dviejų vals
tybių. Buvo manoma, kad gali 
žlugti anksčiau sudarytoji Kini
jos ir Sovietų Sąjungos prekybos 
su t a r t i s . Tačiau iš t ikrųjų 
niekas nepasikeitė Kinijos ne
naudai. 

Panašiai kaip Turkija iš pasi
keit imų Artimuose Rytuose, 
Kinija iš šio pasikeitimo jau 
daro pelną. Juo labiau, kad 
Kinijos pasienio rytvakarių ra
jonai, kurie bendra siena susi
duria su anksčiau buvusiom so
vietų respublikom, jau pradėjo 
geresnį ekonominį gyvenimą. 

P a s k u t i n i u me tu Kinijos 
pasienio mieste Harbin įvyko 
prekybinis suvažiavimas. Šį 
suvažiavimą aplankė penki 
tūkstančia i užsienio preky
bininkų. Jų tarpe buvo ir daug 
dalyvių iš buvusių Sovietų 
respublikų. 

Kinijos vadai tikisi, kad eko
nominė prekyba su naujomis 
Rusijos federacijos respub
likomis šiais metais pakils 50%. 
Jau per pirmuosius t r i s šių 
metų mėnesius prekyba pakilo 
du su puse karto daugiau negu 
prieš metus. 

Padidėjusi prekyba t u r i tei
giamos įtakos į senus Kinijos 
komunistinius vadus. Dabar 
pradedama manyti, k a d ne
reikia įtikinti kiniečių mases, 
jog Rusijos stiliaus reforma su 
jos pablogėjusia ekonomija 
atnešė Kinijai naudą. 

Š ta i būdingas pa sakymas 
kiniečio apie Rusiją: „Arba jie 
yra tinginiai, arba mano, kad 
dar nėra išlaisvinti". 

Kiniečiai negali suprasti, kad 
tu r in t i tiek daug derlingos 
žemės Rusija stokoja maisto 
savo gyventojams. 

Rusų lankytojai, atvykę į Har-
bino miestą, stebisi čia neradę 
trūkumų. Miesto restoranai yra 
g a u s i a i a p r ū p i n t i m a i s t u . 

Lankytojų žodžiais, maisto por
cijos yra tokios didelės, kad 
nepajėgia jų suvalgyti. Visoms 
Rusijos Federacijos respubli
koms trūksta maisto. Tuo tarpu 
Kinija jo turi perteklių. 

Vakarų kraštų biznio konfe
rencijos delegatai, suvažiavę iš 
daugelio valstybių, lankė šio 
miesto įvairių gaminių parodą. 
J ie stebėjosi, kad čia galima 
pirkti daug ir įvairių gaminių, 
p radedant vi lnoniais megz
tiniais, naminiais batais, išei
giniais marškiniais, rankšluos
čiais ir įvairaus stiliaus odiniais 
batais. 

Pirkėjai čia rado įvairios rū
šies muilo gaminių, šaltiems ar 
karštiems valgiams išlaikyti 
termosinių butelių, Ritz firmos 
sausainių ir įvairios konservuo
tos mėsos. Krautuvės vadovybė 
net pasi rengusi de rė t i s su 
pirkėjais dėl kainų ir gaminių 
kiekių. 

Žlugus Sovietų Sąjungai, nau
joji Rusijos Federacija įvedė 
lengvesnius išvežimo tarifus. 
Dabar kiekviena respubl ika 
pati išduoda išvežimo leidimus. 
Kinijai reikalingos cheminės 
trąšos, plieno gaminiai , miško 
medžiaga yra lengvai leidžiama 
ten eksportuoti. 

Kinijai lengviau y r a prekiau
ti su kitomis valstybėmis, nes 
jos sut inka prekes parduoti 
mainais, nereikalaudamos už 
tai užsienio valiutos. Dažnai 
kiniečiai padovanoja vargs
tan t i ems rusams ir mais to 
produktų. Žinoma, jie tai daro 
propagandiniais sumet imais , 
kad parodytų savo k r a š t o 
gyventojams komunistinės sis
temos pranašumą. 

Didžiausia problema Rusijoje 
yra prekvų pristatymo transpor
tas. Žinant pakrikusi Rusijos 
ge lež inke l ių ve ik imą , y r a 
s u n k u m ų d ide snes p r e k i ų 
važtas persiųsti į k i tas Federaci
jos respublikų vietoves. 

Kinija geriau aprūpina savo 
prekėmis Ukrainą ir Gudiją. 
Čia irgi dažnai t enka duoti ky
šius geležinkelių pareigūnams, 
kad galėtų prekes pristatyti 
kitoms respublikoms. 

Šiuo metu kylant kainoms, 
buvusios sovietų firmos nenori 
vykdyti anksčiau pasirašytų 
sutarčių, kuomet prekių kainos 
buvo žemesnės. 

Oficialiai kiniečiai siunčia 
jiems siuntas t ik tada, kai 
gauna prekes iš Rusijos. Aiški
nama tuo, kad čia nėra tarpu
savio biznio pasitikėjimo. Iš 
tikrųjų Kinija nepasitiki da
bartine Rusijos sistema. 

Mes negalime žmonių perdirb
ti. Mūsų darbas yra save page
rinti ir kitus padaryti lai
mingais — to darbo mums 
užteks su kaupu 

Joseph Neuton 

Puikybė smulkesnius asmenis 
greičiau apima, kaip didesniuo
sius, lygiai kaip gaisras greičiau 
pagauna šiaudais dengtas tro
beles kaip rūmus. 

S. Chamfort 

MOTERIS BU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Gimdyvė pakėlė savo ašarotas, nuostabos pi lnas 

akis. 
„Sesute, argi gali būti, kad jis skambino?", abejo

dama ji užklausė. 
„Taip", patvirtino ši. „Nepaisykit ir visiškai už

mirškit, ką jums anksčiau jis, gal net negalvodamas, 
plepėjo. Išvalykit iš savo širdies aitrias nuosėdas ir tik 
pozityviai mąstykit . Jūs tu r i t labai prasmingą 
gyvenimą: šeimą, tėvelius, profesiją... Esat mokytoja, 
galėsit ir vėl sugrįžti į darbą. Žiūrėkit su viltimi į atei
tį, o dabar stenkitės kuo greičiausiai sust iprėt i" . 

Tokie švelnūs, raminantieji ir padrąsinantieji 
gailestingosios sesutės žodžiai raminančiai paveikė į 
gimdyvės nuotaiką. J i lengva atsiduso, ir ios veidas 
nušvito giedria šypsena. Bet pusryčių vis t iek ji 
nevalgė. 

Tą vakarą gailestingoji sesutė atnešė atsiųstas gim
dyvei raudonas rožes. Pamačius fantastiškai gražią 
gėlių puokštę, jos akys sužibo. O veido išraiška apsi
gaubė šiltu džiugesiu. Bet... neilgam. Ne t rukus ji susi
jaudino. Jos veidelis staiga apsiblausė. Iš akių pabiro 
ašaros, ir ji nusuko galvą į šalį. 

Gailestingoji sesutė nustebusi pažvelgė į ją ir 
paklausė: 

„Ponia, kas atsitiko?" 
„Sesute, esu labai nusiminusi", verkiančiu balsu 

atsakė ji, „kad tos gėlės nėra iš mano vyro, bet iš mano 
bendradarbių". 

„Nenusiminki t ! Turėki t kantrybės!" švelniai 
ramino ir guodėją gailestingoji sesutė. „Kaip netikėtai 
gavot tokią gražią gėlių puokštę iš savo bendradarbių, 
taip nelauktai gausit dar gražesnę iš jo" . 

Slinko diena po dienos nuo gimdyvės į ligoninę 
priėmimo datos. Viena pilka, kita dar pilkesnė. Jau 
ir trečia įpusėjo. 

Po vakarienės nuėjau į moterų ligų skyrių ir, su-
t i k u s r t e n budinčią gailestingąją sesutę, užklausiau: 

„Sesute, ar šešiasdešimt antroj palatoj gulinčią 
gimdyvę jos vyras bent kartą buvo aplankęs?" 

„Deja, iki šio momento ne. Šįvakar pirmoj 
lankytojų bangoj jo irgi nebuvo. Daktare, jei t a s ne
vidonas kar ta i s pasirodytų, ar norėtumėt , kad 
nusiųsčiau jį pas jus?" 

„Ačiū, ne. Nėra reikalo. Būtų tikra laimė, kad tas 
savanaudis bent kar tą aplankytų savo žmoną. Tada 
savaime viskas pakryptų geron pusėn. Sesute, o kaip 
jaučiasi gimdyvė?" 

„Fiziškai tvarkoj", atsakė ši. Bet vargšė, vyro 
atstumta, yra baisioj depresijoj. Man gaila, neapsakmai 
gaila jos. Bet jūs tu rė tumėt pamatyti, kaip ji to Mefis
tofelio desperatiškai laukia! Kiekvieną kartą, kai saulė 
nuslenka žemyn ir ji lyg tik išgirsta koridorium 
trepsenančius vizitatorių žingsnius, tuojau atsisėda 
lovoj. Ištiesia savo ploną kaklą. Pasuka galvą į durų 
pusę, ir jos veidas nušvinta nežmoniška ekstaze. 
Smarkiai plazdančia širdim, išplėtusi akis, ji iš pasalų 
seka kiekvieną praeivį. Nuaidėjus paskutiniams žing
sniams, ji skaudžiai nusivilia, nes vėl pajunta nuogą 
realybę. Tada debesiu apsigaubia jos dai lus veidukas. 
Nusivylimas, t a r tum geležinė ranka, suspaudžia jos 
širdį. J i , visu kūnu drebėdama, krenta į pagalvę ir 

ašaromis, lyg perlų grandinėmis, laisto sunkią savo ne
dalią. Ir t a i p kasdien ji grimsta į sielvartą ir 
nusiminimą vis gilyn... gilyn... Net m a n graudu 
darosi". 

„Teisybė, sesute", su užuojauta gimdyvei patvir
tinau aš. „Jos gyvenimas yra toks suraizgytas, net man 
galvoj ūžia. Labai norėčiau jai padėti, bet neturiu jokios 
nuovokos kaip? Lauksiu, gal palankesnis vėjas papūs". 

„Tikra palaima yra jos tėvai", tarė gailestingoji 
sesutė. „Jie kasdien ją lanko ir deda visas pastangas 
jos liūdną nuotaiką praskaidrinti. Jie kiekvieną kar tą 
po vizitavimo prieina prie mano stalo ir susirūpinusiais 
veidais paklausia: 

„Sesute , ar mūsų dukre lės vyras buvo ją 
aplankyti?". 

Sulaukę mano atsakymą „Deja, dar ne", jie paskęs
ta giliam liūdesy ir, papilkėjusiais veidais, sugniužę, 
apleidžia ligoninę. Gaila man jų. 

O vargšė gimdyvė išblyškusiu veidu, išvarginta sa
vo net ikrumo ir nedalios, visą naktį negali sumerkt i 
akių. „Ponia, pasistenkit užmigti", patariu jai" , „nes 
rytas į ligoninę nepaprastai greit ateina". Tačiau ji tik 
tada užmiega, kai gauna miegui vaistų". 

Mums besikalbant, elevatoriaus durys vėl prasivė
rė ir nauji vizitatoriai, tar tum bičių spiečius, pasipylė. 
Išpūtusios akis sekėm juos. Tačiau ir šį kartą gimdy
vės vyro jų tarpe nebuvo. 

„Ach!" giliai atsiduso gailestingoji sesutė. ,,Aš ir 
vėl matau t ik pasigailėjimo vertus gimdyvės tėvelius. 
Vyro kaip nėra, taip nėra. Matyt, tas nevidonas su
tvertas tam, kad kankintų savo kilnios širdies žmoną.. 
Mano akyse jis nėra vertas net jos kulno" . Kiek 
pyktelėjusi kalbėjo }\. 

(Bus daugiau) 

i' 



DRAUGAS, ketvir tadienis , 1992 m. liepos mėn. 16 d. 

RAUDONO 
REPATRIANTO 

LIKIMAS 
Tautiečio, kurį vadinsime Mečiu, 

kreivi keliai 
H E N R I K A S KUDREIKIS 

Lincas, Austrija. 1944 metų 
ruduo. Prie nedidelės priemies
čio bažnytėlės nemaža grupė 
lietuvių: civilių ir būrys vyrų su 
Luftvvaffes uniformomis. Tik po 
šv. Mišių. Kas sekmadienį jie 
čia rinkdavosi. Ypač visiems 
patikdavo rašytojo kunigo S. 
Būdavo pamokslai . Ateidavo ir 
lietuviai protes tanta i . 

Šį kar tą pas i rodė būre l i s 
n e m a t y t ų p e n k i o l i k m e č i ų 
vyrukų su m e l s v o m i s uni
formomis, be ženklų, t ik ant 
rankovių prisiūta juoda juostelė 
su užrašu; „SS Zoegl ing" (SS 
auklėtinis). Jų t a rpe stovėjo 
a u k š t a s d v i d e š i m t i e s metų 
vyras. Paaugl iams pas iū ta uni
forma jam buvo per maža. J is 
atrodė daugiau p a n a š u s į žvirb
liams iš kanap ių va ikyt i bai
dyklę. Šis vyras pr ie ina prie 
lietuvio, aviacijos puskarininkio 
ir geležinio kryžiaus kavalie
r iaus . Jo k l a u s i m a s : „Kaip 
vokiečiai pripažino j a m lietuviš
kus laipsnius?" J is esąs savisau
gos dalinių j aunesnys i s puska
rininkis ir norė tų a tgau t i savo 
laipsnį, taip pat ir fronte praras
tus pasižymėjimo ženklus . 

Kokias pare igas a t l iko SS 
auklėt iniai , ne teko sužinoti. 
Tačiau 1945 metų rudenį Salz-
burgo-Glazenbacho lietuvių sto
vykloje su ki ta is iš amerikiečių 
(ar britų) nelaisvių stovyklų pa
bėgėliais pasirodo ir Mečys. J is 
vilkėjo juodai nudažytą ameri
kietišką uniformą. Tai ir buvo 
tuo laiku daugumos „civiliai" 
rūbai. 

Būriai stovyklos jaunų vyrų ir 
merginų pasileido į Insbrucko, 
Graco ir Salzburgo universite
tus arba į garsųjį Salzburgo 
Mozarteumą. Mečys pasirinko 
Salzburgo univers i te tą . Stu
dento gyvenimas Austrijoje ne
buvo lengvas. Trūko maisto. 
Tekdavo dažnai pėst iems žy
giuoti Salzacho k r an t a i s sep
tynis kilometrus, nebent kartais 
pavėžindavo amerikiečiai ar 
j iems tarnaują l ietuviai . 

Mečys priklausė ir rašytojo 
Vinco Krėvės globojamam spau
dos kolektyvui. Daugiausia per
r a š inėdavo m a š i n ė l e r ank
raščius ir at l ikdavo spausdi
nimo darbą. Kartą tyčia ar ne 
jis redaktoriaus vedamajame 
sukeičia vieną žodį. rezultate 
s traipsnis kvailystė. J a u n a s 
redaktorius raudo prieš skai
tytojus, o ypač prieš savo vyres
niuosius kolegas. 

Mečys stoja ir į papildomą uni
v e r s i t e t o ž u r n a l i s t i k o s 
seminarą. Po kiek mėnesių 
Mečys kas rytą važiuoja į mies
tą, bet paskaitose nepasirodo. 
Šiandien a išku, kad, vietoj 
p a s k a i t ų , j i s k e l i a u d a v o į 
bolševikų repatriacinę komisiją, 
kuri turėjo užėmusi didžiulį 
pastatą. Gausus NKVD aktyvas 
siuvo po komunist inių kraštų 
pabėgėlių stovyklas, ieškodami 
išdavikų. Ir jų rado. 

Mečys iš kažkur atsinešdavo 
lietuviškos „Tiesos" numerių. 
Juos parodydavo savo barako 
draugams, bet niekad nerodė 
spaudos kolektyvo na r i ams . 
Kasdien, užsidaręs kambary, 
mašinėle rašydavo. Kaip spau
dos kolektyvo nar iui , stovyklos 
lietuvių sąrašai j am buvo pri
einami. 

Staiga vieną dieną Mečys 
dingsta. Kaip tik tuo metu 
mūsų tautai prasidėjo žiauriau
si la ika i : š imta i pa r t i zanų 
išniekintų kūnų išmesti miestų 
aikštėse, dešimtys tūkstančių 
tremiami Sibiran, kur jų laukia 
badas, kančios ir mirt is . Tačiau 

Mečys barake vienam draugui 
pasigyręs, kad jo dėdė yra aukš
t a s NKVD karininkas ir apdo
vanotas Lenino ordinu. J is da
ba r išvyksta Stalino tarnybon. 
Kaip riebus ešerys jis pliušken-
sis bolševikų vandenyse. NKVD 
visus bando verbuot i savo 
tarnybon. Dirbs j iems ir išduos 
visus tautiečius, su kur ia is 
gyveno stovykloje. Jų giminėms 
kelialapis Sibiran. NKVD iš
spaus visas žinias. 

Grįžęs Lietuvon, Mečys įstoja 
į Filologijos fakultetą, a išku, į 
komjaunimą taip pat. Jo žodžiais, 
„Supratęs , kad negaliu nuoša
liai stovėti komunizmo statybos 
akivaizdoje, aš įsijungiau į 
universiteto visuomeninį gyve
nimą". 

Deja, bolševikai nieko nepa
miršta. 1951 kovo 1 d. universi
teto rektoriaus įsakymu Mečį 
pašalina iš universiteto, kaip 
net inkant į būti tarybiniu stu
dentu. Kurso komjaunimo susi
r inkime kažkoks Vasiliauskas 
pare i škė , kad 1941 meta i s 
Mečys šaudęs į besitraukiančius 
raudonarmiečius, žudęs tary
b in ius žmones. Be to , dar 
pridėjo, kad jis 1945 metais ka
ro pabaigoje buvęs hitlerininkų 
armijos eilėse ir gynęs Berlyną. 

Kalt inimai be pagrindo, nes 
1941 metais Mečys buvo t ik 
piemuo. Greičiausia kur nors 
Ukmergės pakrūmėse mušė 
ripką. 1945 metais buvo Austri
joje SS auklėtinių eilėse. Jokio
se kautynėse Mečys nedaly
vavo, bet stovyklos barako drau
gams, patraukęs stipraus;aust
riško mosto, dažnai mėgdavo 
pasakoti savo karinius žygdar
bius: su vokišku MG 42 kulko
svaidžiu stačias ve r sdavęs 
žemyn bolševikus, kaip pelų 
maišus. Čia reikėjo nepaprasto 

CLASSIFIED GUIDE TT 

Los Angeles „Spindulio" šokėjos Jaunimo šventėje. Iš kairės: Vida Čekanauskaitė, Audra Dabšytė, 
Lina Kontrimaitė, Undinė Mulokaitė, Viltis Janutaitė ir Inga Nelsaitė. 

Nuotr. R. Anelauskienės 

drąsumo ir geležinių nervų. 
Kaip tik toks jis ir buvęs. 
Maždaug tuo pačiu laiku iš jo 
b a r a k o gr įžo Lie tuvon du 
neaiškūs tipeliai ir keletas 
seniausios profesijos atstovių. 
J ie gal ir visa tai papasakojo 
NKVD tardytojams. 

Knygoje „Rašytojas pokario 
metais" įdėtas Mečio pareiš
kimas Lietuvos TSR Rašytojų 
sąjungos pirmininkui tarpi
ninkauti, kad jo klausimas būtų 
apsvarstytas LTSR komunistų 
partijos centro komitete. 

Pareiškime jis aiškina, kad 
fašistai suėmę jo tėvą ir laikė 
kalėjime, kol jis neprisistatęs. 
Buvęs priverstas stoti į savisau
gos dalinius. Vokiečiai tėvų dar 
nesuiminėjo. Tai atliko su bai
siu žiaurumu naujieji Mečio glo
bėjai. Nemeluoja, kad dirbęs 
rašt inės darbą. Pagal jo ginklo 
draugų parodymus, jis kurį 
laiką buvo kuopos rašt ininkas. 
Ar jis, kaip pareiškia, iš dalinių 
pabėgęs, nežinoma. 

Pareiškime rašoma: „Veikia
mas sustiprintos amerikiečių ir 
lietuvių nacionalistų agitacijos, 
tuoj po karo į tėvynę grįžti 
nedrįsau. Kai 1946, supratęs 
savo kaip DP beviltišką ateitį, 
Danorau grįžti namo, ameri

kiečių organą; manęs neišleido. 
„Tik 1947 metais, į Salzburgą 
atvykus tarvbinei komisijai, 
man pavyko, n e ž i ū r i n t 
stovyklos vadovų trukdymų, 
susisiekti su ja ir jų pagalba 
grįžau į Tarybų Lietuvą. Mečys 
pakartoja standart inius bolše
vikų p ropagandos m e l u s . 
Amerikiečiai ne tik netrukdė 
grįžti, bet bandė kuo daugiau 
pasiųsti į namus. Repatriacijos 
skelbimai nuo 1945 metų kabo
davo prie UNRA raštinių. Baig
damas pareiškimą, Mečys rašė: 
„Jeigu centro komitetas ras rei
kalinga, kad aš fiziniu darbu tu
riu a tp i rk t i savo prae i t i es 
kaltes, padarytas nesąmoningai 
nuo mažų dienų kaltos ideolo
gijos įtakoje, aš su tuo sut inku 
ir tada prašau padėti man iš
važiuoti į didžiąsias komunizmo 
statybas, kad savo darbu prisi

dėčiau pr ie greitesnio šviesaus 
komunizmo rytojaus sukūri-
mo . 

Kažkas ne ta ip . {vyksta ne
tikėtini dalykai, visus buvusius 
savisaugos dalinių karius, įsto
jusius savanoriais ar paliktus iš 
29 Šaulių korpo, arba sušaudė, 
a r paskyrė 25 metų bausmę 
Vorkutos ar Kolymos anglių 
kasyklose, iš kur retas kur is su
grįžo. Bet Mečį palieka dirbti 
Vilniaus statybos treste. Ne
aišku, ka ip jis, j aunas studen
tas , iki šiol parašęs t ik keletą 
trumpų korespondencijų, tampa 
„Pergalės" ir „Komjaunimo tie
sos" recenzentu? Pr i imamas i 
LTS Rašytojų sąjungą? Gal jis 
ir turėjo įtakingą NKVD dėdę? 

Būtų nenuostabu, kad Mečys 
būtų šiandien Lietuvos patrio
tų eilėse. Gal ne t ir aukštas 
pareigūnas? 

PATARIAMA SAUGOTIS ŠIRŠIŲ 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha, NE 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bą sudaro: dr. Gediminas Mu
rauskas, Nijolė Sudavičiūtė-
MacCallum, Aušrelė Sakalaitė, 
Algirdas Mackevičius, Angelė 
Sičiūnaitė ir Eugenijus Ra
džiūnas. 

J a d v y g a Pov i l a i t i enė 

Rochester, N.Y. 
BAIGĖ MOKSLĄ 

Danisa Kružikaitė, Teresės ir 
Ričardo Kružikų duktė, baigė 
Tamarac aukš. mokyklą, Troy. 
N.Y. 

zikoje — smuiku. Dalyvavo dra
mos ratelyje. Buvo gimnazijos — 
Yearbook redaktorė, 1992 m. 
klasės Council Member ir Vale-
dictorian. 

Už gabumus moksle laimėjo 
Bausch & Lamb Scholarship, 
Donald and Alma Gray Scholar
ship. Lois C. Smith Scholarship, 
University of Rochester Alum-
ni Scholarship, (Violin) l s t in 
competition given by Benning-
ton Co. Society, Brittonkill 
P.T.S.A. Dept. Avvard. 

Business — Educaton Part-
neship Scholar's Recognition, 
Concert Mistress ir N.Y. State 
School Music Assoc. Area State. 
DAR Good Citizen Avvard, In
ternational Club Foreign Lan-
guage Avvard, National Merit 
Letter of Commendation, Nam-
ed Congressonal Scholar by the 
Na t ion l Youth L e a d e r s h i p 
Council, Staa Tamarac Avvard. 

Šį rudenį pradės studijas Ro
chester. N".Y., universitete. Lin
kime Danisai daug sėkmės 
moksle ir muzikoje. 

K. 

Turbūt retai kas turėtų gerą 
žodį pasakyti apie vapsvas arba 
širšes, kurių išvengti negali ne 
tik laukuose, bet ir mieste. Jos 
įkyrios, priekabios, o kartais net 
labai pavojingos žmonėms, 
kurie alergiški širšių nuodams. 

Ypač įkyrumu pasižymi šir
šės, amerikiečių vadinamos gel-
tonšvarkėmis (yellow jackets, 
Vespula germanica), dėl to nuo 
jų nukenčia daugiausia žmonių. 
Nors Amerikoje yra apie 19 rū
šių širšių, bet vokiškoji gelton-
š v a r k ė pr idaro d a u g i a u s i a 
žalos ir yra dažniausiai ma
toma. Širšės dažnai sumaišomos 
su bitėmis, kurios be reikalo 
apkaltinamos širšių padarytais 
įgėlimais. Geltonšvarkės yra 
ryškesnės spalvos, ilgesnės ir 
plonesnės už bites. Jų kūnelis — 
horizontaliais, ryškiai geltonais 
ir juodais dryželiais išmar
gintas. Be to. bitės tegali žmo
gui įgelti vieną kartą, jų geluo
nys išsiplėšia, lieka įgeltojo 
kūne, o tai reiškia bitės galą. 
Širšės gali gelti daug kar tų (su
erzintos jos taip ir daro). 

Širšės daugiausia gyvena 
žemėje, užimdamos pelių, kur
mių ar kitų gyvūnų urvelius, 
bet kartais lizdą įkasą ir pačios. 
Rečiau jos susimeta į namų pa
stoges ar garažus (tai daro kitos 
vapsvų rūšys, bet ne germani-
cus). Širšės yra ir naudingos, 
nes minta uodais, musėmis ir 
kitais mažais kenkėjais, nors jų 
naudingumą sunku prisiminti, 

kai apie kieme užkandžiaujan
čius pradeda suktis kelios širšės. 
Jas pritraukia stiprūs maisto ar 
gėrimo kvapai. Sausros metu 
širšės t a ip pat ištrokšta ir ieško 
gerti t a r p žmonių. 

Nors t i k apie 10% žmonių yra 
alergiški širšių nuodams, bet 
įgėlimas visiems nemalonus: 
įgeltą vietą skauda, niežti, su
tinsta. Nemalonūs simptomai po 
poros dienų pranyksta, bet stip
riai alergiškiems žmonėms pa
tar iama kreiptis į gydytoją, nes 
gali ki l t i net gyvybei pavojus. 
Apie 4 0 žmonių Amerikoje 
k a s m e t m i r š t a nuo širš ių 
įgėlimo. 

Rudens šalnoms užėjus, širšės 
i š n y k s t a ; g y v a l i eka t ik 
motinėlė, kuri kitą pavasarį 
pratęs savo giminę. Šiltuose 
kraštuose širšės yra judrios iš
tisus metus , o jų lizdai kartais 
būna labai dideli. Didžiausioji 
širšių kolonija ras ta Naujojoje 
Zelandijoje: lizdas siekė 5 x 15 
pėdų dydžio ir svėrė apie 1000 
svarų. 

Ką daryti , kad širšės nesika-
binėtų? Jas pr i t raukia stiprūs, 
saldūs kvapai, ryškių spalvų 
drabužiai, kvepalai, maisto prie
skoniai. Ieškodamos gerti, širšės 
kartais nutupia ant stiklinės 
krašto, atidarytos skardinukės 
ir tuo būdu prinešamos prie 
geriančiojo burnos. Laikantis 
pap ra s to a t sa rgumo, širšių 
pavojus sumažėja. 

Danisa Kružikaitė 

Per visus ketverius metus bu
vo aktyvi gimnazijos gyvenime. 
Už gerą mokymąsi buvo išrink
ta į National Honor Society. 
Reiškėsi sporte, ypatingai mu-

. ; - -
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS - Z a i i > X $ , > 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į betjvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu \ namus 

Lietuvoje per 10 darbe dienų. 
§828 South 78th Avenue 223 KarvariH gartvė 
Mlekory HM, Illinois 80487 

REAL ESTATE RE AL tESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

• 
RE/MAX • 

REALTORS 
(312) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

L 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kodzte A ve., 

Chlca«o, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namg pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

HELP WANTED 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bilnstrublenė 
Nuosa.ybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Ksdzts Ave. 
Tai. 436-7878 

Suteikiamas butas ir nedidelis 
atlyginimas pensininkams vyrui ir 
žmonai, už senyvo amžiaus 2-jų žmo
nių priežiūrą. Kreiptis; Ms. Konstan
cija, 515 Seward Sq., SE, Washing-
ton D.C. 20016, tai. 202-544-5561 
arba 302-227-6636 

Reikalinga moteris patyrusi slaugyme 
prižiūrėti vyr. amžiaus moterį, padėti namų 
ruošoje, gaminti valgį ir gyventi kartu 
Skambinti nuo 1 v. p.p. iki 5 v. p.p 

Tel. 708-562-5583 

Ontu% 21 
KMIEC1K RE.\l<<=! 

T922 S. Puij«A •<.!. 
436i S. Archer A»«-. 

- 1 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei no'ite parduoti at pirkti n.i-
mus, kreipkitės i Danute Viay»r. !i 
profesional ia i , sąžiningai ii 
a>nie;'iiškai patarnaus. Įkainavus..;'-
veltui. 

FOR RENT 
MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

jjjjĮ 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Vs West 95th Strat 
UL — (706) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ; 

Turiu Chicngos miesto leidimą DitOu >r 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS. 

* — • • ~ — " » 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
3kamb . 1 mieg , ..appliances", rami 
aplinka, gyvena pensininkai; Sav ap
moka šilumą. $380 į mėn. + ,,secu-
rity"; 62 ir Spauldirg apy' Kreiptis 
434-5201; kalbėti angliškai. 

- . • 

IEŠKO DARBO 

Moteris Ieško darbo prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones, ligonius 
arba vaikus. 

Kreiptis: 708-499-2653 

JMZ ROOFING 6 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, kitehens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Aluminum siding. sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & windows. glass block, 
shingle ftat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). Fre* sstimate. 

Call: 312-622-9866 

Kraustymas — Movlng 
Greitas, profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis 
Draudimas garantuotas 

Kreiptis: Vytas 
tel. 312-925-4331 nuo S v.r. — 12 v.d. 

tel. 312-438-5219 nuo S v.p.p. 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona 
kankinys kun. J. Dabrila. 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly. Viiniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vok etijoje. 
Amerikoje; darbas ..Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokc-iėio Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4845 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę j vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis Puiki dovana {vai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 d d Ulines gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Telefonas (706) 430-7272 
VNnkas, Lietuva 
Tslefones 380-118 Ir 778-382 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly 
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9 50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio Visk,-) mums 
siųsti ,,Draugo" adresu. 



KOLEGOS VLADO BAKŪNO 
ATMINIMUI 

A.a. VI. Bakūnas su Žurnalistų 
sąjungos pirmininke R. K. Vidžiū-
niene. 

Štai netekome dar vieno iš 
puikių žurnalistų, aktyvaus dar 
nepriklausomos Lietuvos spau
dos nario Klaipėdoje, kur jis 
buvo įmynęs stiprius pėdsakus. 

Žurnalisto darbą Vladas 
Bakūnas pradėjo nuo 1926 
metų. Gyvendamas Klaipėdoje, 
plačiai rašė Lietuvos Keleivyje. 
Kai dabar žiūriu ir seku jo 
žingsnius, ryškėja jo spaudos 
meilė ir pasišventimas. Daugelį 
metų susėsdavome sekma
dieniais parapijos požeminėje 
salėje vis prie to paties stalo, 
aptardavome straipsnius, tei
giamus ir neigiamus visuome
ninio gyvenimo bruožus, 
sudauždavome po alaus stiklą ir 
vėl grįždavome į savo privatų 
žurnalizmo pasaulį. Atrodė, taip 
bus dar daugelį metų. 

Deja, kaip sakoma toje opero
je, ne mūsų rankose laikas. 
Paskutiniu metu aiškiai matėsi 
ligos požymiai, kažkoks beviltiš
kumas, kuris dabar štai ir nusi
vedė jį į amžinybę. Todėl su
stokime prie šio spaudai taip 
atsidavusio žmogaus darbų ir 
bruožų. 

Gimęs 1908 m. Suvalkijoje, 
Lukšiuose, ten neužsiliko. Jį 
nepaprastai traukė Klaipėdos 
miestas, kuriame ir pasuko į 
žurnalisto kelią. Spauda tapo jo 
gyvenimo svarbiausiu tašku. 

Daug rašė iš karių ir šaulių 
gyvenimo į Kario ir Trimito 
žurnalus. Pamėgo radijo darbą 
ir talkino naujoje Jūrininkų 
valandėlėje, perduodamas 
žinias ir jas plačiai aptardamas. 
Redagavo Lietuvos Jūrininkų 
sąjungos žurnalą Jūrą iki 
vokiečių okupacijos, kuri jam 
atėmė Lietuvos pilietybę, kitus 
vargus visi žinome. Atsidūręs 
Bavarijoje, Ansbache, įsteigė 
svetimšalių informacijos biurą, 
vėliau jį perleisdamas UNR-
RAI, bet liko ten valdininku. 

Tuo metu Amerikoje, Los 
Angeles, lietuviai jau turėjo 
Bruno Gedimino vedamą radijo 
valandėlę, kur jis čia atvykęs 
natūraliai pritapo. Vėliau šias 
programas perėmė Radijo klu
bas, kur jis išdirbo daugelį 
metų. Tačiau neapleido ir spau
dos, buvo Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos narys ir valdybos 
vicepirmininkas. 

Metai bėgo ir atsirado sveika
tos rūpesčiai, kurie didėjo nebe
sulaikomai. Prieš maždaug sa
vaitę mus pasiekė žinia, kad ne
bėra kolegos Vlado mūsų tarpe. 
Liko žmona ir du sūnūs su šei
momis, Darius yra aviacijos pul
kininkas Floridoje, Kęstutis, 
buvęs marinų karininkas, yra 
čia, Califonujoje.Beverly Hills 
pašto viršininkas. Visiems jiems 
reiškiame užuojautą. 

R. K. Vidžiūnienė 
Lietuvių Žurnalistų 

sąjungos pirm. 

NEPAKANKAMAI IŠGIRSTAS 
PRAŠYMAS 

Šių metų balandžio mėn. 29 
dienos „Drauge" išspausdintas 
Lietuvos Politinių Kalinių 
sąjungos prašymas padėti jiems 
įsigyti kopijavimo mašiną ryšio 
su jų gausiais skyriais Lietuvo
je palaikymui. Paskaitęs tą 
skelbimą, pasiteiravau išeivijos 
politinių kalinių pirmininką, 
ar jau šiuo reikalu kas nors 
daroma. Atsakė, kad šiuo metu 
nėra galimybės konkrečiai tuo 
reikalu padėt, tačiau bet kokia 
iniciatyva iš visuomenės pusės 
būtų labai sveikintina ir 
įvertinta. Kaip tik tą vakarą 
ėjau į Chicagos skyriaus Altos 
valdybos susirinkimą ir ten 
parodžiau buv. politinių kalinių 
prašymą. Dalyvių reagavimas 
buvo gana šiltas; ten pat 
sumetėm apie 200 dolerių. 
Vėliau prašymas buvo pakar
totas ir „Lietuvių balse", o taip 
pat žodžiu Seklyčioje. Vei atsi
rado keli aukotojai. Iš viso 
surinkta 320 dol. 

Ruošėmės vykti į Lietuvą ir 
planavome čia nupirktą 
kopijuotoją savo bagaže nuvež
ti į Vilnių. Pasiteiravus parduo
tuvėse, kainos atrodė labai 
priimtinos: apie 600 dol. už 
nedidelį, bet gana našų „Cen-
nen" firmos kopijuotoją. 

Nebūdamas tos srities specia
listas, paprašiau „Lietuvių 
balso" redaktorių E. Jasiūną 
patarimo. Jis savo redakcijoje 
tokią mašiną kasdien vartoja, 
mielai sutiko kartu nuvykti į 
parduotuves ir vietoje ištirti, ką 
jie siūlo. Paaiškėjo, kad čia tas 
pats japonų pramonės gudru
mas kaip su laikrodžiais, foto 
aparatais ir kitokiais didelio po
reikio dalykais: patraukli prekė, 
prieinama kaina, bet šio 
gaminio vartojimui turėsi iš 
gamintojo nuolat pirkti spe
cialias baterijas ar kitokias, 
greit sudylančias dalis. Kopijuo
tojui reikalingas specialus dažų 
užtaisas „cartridge", kuris 
pagamina tik 2000-3000 kopijų 
ir negali būti paties vartotojo 
pripildomas naujų dažu — tai 

gamintojo reikalas ir kainuoja 
119.95 dol. Be to, pati mašina 
veikia tik su 110-120 A. C. 
elektra, o Lietuvoje yra 220 A.C. 
srovė. Popierių taip pat pata
riama (dėl „geriausių rezulta
tų") vartoti tik jų siūlomos rū
šies. Aišku, Lietuvos sąlygoms 
šis gaminys netinka, o ten tin
kančių čia neparduoda. E. 
Jasiūnas Vilniaus laikraštyje 
rado, kad ta pati ,Cennen' fir
ma ten siūlo Lietuvos sąlygoms 
pritaikytas mašinas. Nutarėm 
nuvežti jiems tik pinigus, kad 
galėtų vietoje nusipirkti. 

Nuvykęs į Vilnių, 320 dol. per
daviau K. Lakickui, o jis, pasi
teiravęs keliose firmose, 
sužinojo, kad tikrai tinkama 
jiems mašina kainuoja apie 
3000 dolerių. Tai išgirdęs aš 
pasibaisėjau, nes mūsų at
siliepimas į jų prašymą atrodė 
gerokai per mažas. Tada man 
kilo klausimas, ar jiems iš viso 
reikalingas yra toks brangus 
įtaisas. Ar negalėtų jie pasiekti 
savo skyrius daug pigesniu 
būdu, pvz. šapirografu? 

Tai buvo prieš antrąjį refe
rendumą ir vyko L.P.K. sąjun
gos skyrių suvažiavimas Vilniu
je, kad pasitartų kaip bendrai 
veikti. Į tą suvažiavimą K. 
Lakickas pakvietė ir mudu su 
žmona. Pristatė kaip „politinius 
tremtinius — išeivius į Vakarus, 
kad išliktų gyvi ir iš laisvojo 
pasaulio tęstų kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę". Buvome 
šiltai priimti ir net man leista 
nufilmuoti pirmąją susirinkimo 
pusę. Įsitikinome, kad tie 
žmonės, iškentėję žudymus ir 
Sibirą, nepaprastai jautriai 
pergyvena dabartinę Lietuvos 
vyriausybės ir parlamento 
krizę, nesutarimą, netvarką. Jie 
aiškiai mato ir supranta buvu
sios santvarkos šalininkų klastą 
ir sabotažą, kad sukel tų 
žmonėse nepasitenkinimą, o gal 
net ir paniką. 

Ši sąjunga turi kelias dešimtis 
tūkstančių narių, išbarstytų po 
visą Lietuva, susiskirsčiusiu i 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 16 d. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS 

IX Tautinių šokių šventės šokėjų eisenoje linksmai žengia Chicagos „Grandis". Priekyje — vado
vė Irena Smieliauskienė. 

Nuotr. Jono Kuprio 

AVIACIJOS IR VANDENS 
SPORTO ŠVENTĖ 

Chicagoje liepos 12 d. savait
galy buvo vandens sporto ir 
aviacijos šventė. Gaila, kad sek
madienio lietus šventę suga
dino, bet visgi, nors nepilnai, 
programa buvo vykdoma, 
žmonės nors iš po lietsargių ste
bėjo dideliu greičiu ir tikslumu 
lekiančius lėktuvus ir kitus 
šventės numerius. 

daugiau kaip 30 skyrių. Jie visi 
yra neturtingi, bet pasišventę 
kovoti už Lietuvos laisvę. Jie 
neturi savo ar jiems palankios 
spaudos, nes spauda yra buvu
sios struktūros arba „mafijos" 
rankose ir jų neįsileidžia. 
Sąjunga yra pasiryžusi kovoti 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Tai yra didelė ir labai patikima 
jėga, pripratusi veikti tiek 
viešai, tiek pogrindyje. Turė
dami tinkamą kopijuotoją, jie ir 
be savo laikraščio pasiektų 
žmones, juos ramindami, įspė
dami ir stiprindami. 

Todėl l ie tuvių politinių 
kalinių ir K. Lakicko vardu 
prašau ir kviečiu padėti jiems 
įsigyti šį svarbų įrankį. Vienam 
tai padaryti per sunku, bet visi, 
sumetę kas kiek išgalim, nesun
kiai tai padarysime. 

J o n a s Žebrauskas 

Kas per garsiai ir per dažnai 
gieda savąjį vardą, sužadina 
įtarimą, kad jis yra tas, kuris 
stovi ant mėšlyno krūvos. 

A. Leixner 

Tie, kurie atsisako Dievo, yra 
priversti pasitikėti jėga, kai 
jiems nusibosta pataikauti ga
lingesniems už juos. 

Thomas Merton 

A.tA. 
ADOLFUI JARUI 

iškeliavus Amžinybėn, žmonai MARIJAI, dukroms 
RŪTAI ir JANINAI, broliams ANTANUI, ALFON
SUI, BRONIUI ir kitiems giminėms gilią užuojautą 
reiškiame ir liūdime kartu. 

Juozas ir Rasa Aleksiūnai 
Janina Jakševičienė 
Marija Markulienė 
Emilija ir Andrius Markuliai 
Jūratė ir Gerard Mohen 

(Pabaiga) 

a.a. J . Kapačinskas 
M. Kapačinskienė 

a.a. P ranas Janč iauskas 
Valė Jančiauskienė 

a.a. Alfonsą Šarauskienė 
A. Laniauskienė 
P. Tamošiūnienė 
B. Štangenberg 

a.a Vincas Blažaitis 
Sofija Jelionienė 

a.a. Stasė Indreikienė 
Dr. M. Biskis 

a.a. Rozalija Šiliene 
Aldona Kaminskas 

a.a. Žilionis 
Vanda Žilionienė 

a.a. J . Kinderis 
Ang. Jadviršienė 

Stasė Prielgauskienė 
A. M. Pranevičius 
St. Rudokas 
B. Augustauskienė 
B. Gelažius 
S. Lukauskas 
C. V. Mitkus 
V. Prunskis 
I. P. Vėbrai 
S. Vakselienė 

a.a. P . Žolynas 
Vanda Žolynienė 

a.a. Julija Norkievič 
Aušrinė Karaitis 
A. B. Lesevičius 
B. Mikulskienė 

a.a. Sofija Graužinienė 
Juozas Graužinis 

a.a. A. Stropienė 
Stropų šeima 
J. Smilgienė 

a.a. J o n a s Kukeckas 
Danguolė Valentinaitė 
Aldona Griškienė 

a.a. Juozo Budrio atm. 
Ankų šeima 

a.a. Genė Žilionienė 
Genė Maldenienė 

a.a. St. Baltušienė 
J. J. Krutuliai 
Šmulkščių šeima 
St. Paukštelienė 
L. F. Pliuzas 
Dr. H. O. Arbai 
B. L. Juškai 
V. A. Paukšteliai 
G. S. K. Kikilaitės 
F. A. Jurevičiai 

a.a. Al. Tauri e nė 
Dr. J. Jakševičienė 

Širdingai dėkojame! 
Lietuvos Dukterų Draugija 

A.TA. 
JADVYGAI PAPARTIENEI 

tebūna lengva svetingos žemės velėna. Mes, liūdin
čios mūsų narės, skausmo valandoje nuoširdžiai 
guodžiame sūnus PETRĄ, JONĄ, marčią IRENĄ ir 
visą jaunąją velionės kartą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

CHICA 
ČIKAGOS TAURĖS 

TARPTAUTINIS FUTBOLO TURNYRAS 
SOLDIER FIELD 

PENKTADIENĮ, LIEPOS 24 D 

6:30 PM 
Lietuvos Rinktinė vs. 
Lenkijos Lech Poznan 

8:30 PM 
Meksikos Guadalajara Chlvas vs. 

JAV Rinktinė 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 mėty praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

SEKMADIENĮ, LIEPOS 26 D. 

5:30 PM 
Trečios Vietos Rungtynės 

7:30 PM 
Čempionatas 

Bilietai: $20, $16, $12 

Bilietai Parduodami: 
Patria 2638 W. 71 st St. Chicago, IL (312) 778-2100 
Liths SC 2614 W 69th St. Chicago, IL (312) 476-9100 

Pasaulio Lietuvių Centre Lemont, IL Sekmadieniais 
Čia gaunami ir autobusų bilietai. 
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PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquctte Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 

708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

i 



DRAUGAS, ketvi r tadienis , 1992 m. liepos m ė n . 16 d. 

x Kun. Kazimieras A m b r a 
sas , SJ, Vatikano radijo lie
tuviškos sekcijos vadovas, iš 
Romos yra atvykęs į Chicagą ir 
apsistojęs Jėzuitų namuose. J is , 
lydimas kun. A. Tamošaičio, 
buvo atvykęs į „Draugą" ir į 
Marijonų vienuolyną, papasako
jo savo įspūdžius iš Philipinų ir 
Romos bei apžiūrėjo lietuvišką 
spaudą. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė ski
ria dieną pat ikrinimui kraujo 
spaudimo, cholesterolio, cukri
nės ligos ir kvėpavimo su
trikimų šeštadienį, liepos 18 d., 
nuo 10 vai. prieš pietus iki 2 vai. 
p.p. 4150 W. 55 St. 

x „Lietuva", reprezentacinio 
žurnalo anglų kalba antrojo 
metų ketvirčio numeris , nebus 
leidžiamas dėl popieriaus stokos 
ir persitvarkymo pačioje žur
nalo leidykloje. Nuo liepos 
mėnesio j i s bus m ė n e s i n i s 
žurnalas prenumeratoriams ir 
tik dalinanti pavienių numer ių 
pardavimui lietuvių spaudos 
parduotuvėse. „Lietuva" repre
zentacinio žurnalo įgaliotinis 
JAV Bronius Juodelis duos pla
tesnę informaciją. 

x „Laiškai l i e tuv iams" , lie
pos-rugpjūčio mėnesių numeris , 
pasiekė s k a i t y t o j u s . G e r i 
straipsniai kun. J. Vaišnio ir A. 
Rusecka i t ės ap ie A n t a n ą 
Kniukštą, buvusį „ S a k a l o " 
leidyklos steigėją, kentėjusį 
Sibire. Taip pat nemažai y r a 
straipsnių ir informacijos. Reda
guoja kun. Juozas Vaišnys, SJ , 
jam padeda kun. Antanas Sau-
laitis, SJ, ir redakcinis kolekty
vas. 

x „Mikulskis „Tau, Brangi 
Tėvyne", HI dalis, išleista 1991 
m., pasiekė ska i ty to jus i r 
redakcijas. Tai muz. Alfonso 
Mikulskio kompozicijos, kur ių 
gaidos paruoštos ir išspausdin
tos, kad ir kiti galėtų pasinau
doti. Kūrinius atr inko ir me
džiagą paruošė Ona Mikulskie-

x G r a ž u t ė S i r u t i e n ė iš S a n 
t a Monica , Cal . , buvo a tvykus i 
į Chicagą ir apsistojusi Dzir-
vonų namuose . J i da lyvavo 
L i e t u v i ų T a u t i n i ų š o k i ų 
šventėje , ap lankė savo gimines 
ir d r a u g u s , t a i p pat „ D r a u g o " 
redakciją ir administraciją pasi
t a r t i bendra i s re ika la is . Ta pro
ga ji paaukojo adminis t raci ja i 
50 dol. G. S i ru t ienę atlydėjęs 
A lb inas Dzirvonas užsimokėjo 
p r e n u m e r a t ą ir dar pridėjo 20 
dol. auką . G. S i ru t ienė nusi
s k u n d ė , kad ji n e n o r m a l i a i 
g a u n a „Draugą" savo gyvenvie
tėje. 

x P. A. Bielskus, Hinsdale , 
111., suprasdamas lietuviškos 
spaudos sunkumus išeivijoje, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo ir 40 dol. auką. P. A. 
Bielskų skelbiame garbės pre
numeratorium, o už rėmimą sa
vos spaudos labai dėkojame. 

x Kauniete Vida T a t a r i n a -
vičiūtė 11 m. norėtų susi
rašinėti su panašaus amžiaus 
išeivijos vaikais. J i mokosi 
anglų k. Rašykite lietuviškai ar
ba angliškai: V. T a t a r i n a -
vičiūtė, Baltų 41-24, Kaunas , 
Lithuania. ( s k ) 

x Amerikos Lietuvių T a u 
tinės sąjungos met inė geguži
n ė rengiama š.m. liepos 19 d., 
sekmadienį, Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. Karšti pie
tūs, loterija, gera muzika ir kt. 
malonumai. Skyriaus nar iai , 
draugai ir plačioji visuomenė 
kviečiami gausiai dalyvauti . 
Pradžia 1 vai. p.p. Kviečia 
Čikagos skyr iaus v a l d y b a . 

(sk) 

x C h i c a g o s s k a u t a i i r s k a u 
t ė s k v i e č i a t ėvus ir svečius šį 
savaitgalį , liepos 17-19 d., pavie
šėt i Rako stovyklavietėje — 
„Stelmužės" stovykloje. Stovyk
lautojų saugumo s iekiant , visi 
svečiai prašomi užsiregistruot i 
„L i tuan icos" pas ta te , ku r bus 
s u p a ž i n d i n a m i su s tovyklos 
t v a r k a ir savai tgal io įvykiais. 
Sava i tga l iu i a tvykę skautai ,-ės 
p r iva lo užsiregis t ruot i ir tuoj 
p a t įs i jungti į savo vienetų dar
b o t v a r k ė s vykdymą. Neautor i 
zuot i a s m e n y s b u s prašomi 
ap le i s t i s tovyklavietę . Svečiai 
t u r i p a s i r ū p i n t i n a k v y n e 
apy l inkės moteliuose. Prašoma 
stovyklautojams neatvežti mais
to a r sa ldumynų, o šeimos 
š u n e l i u s pal ik t i n a m ų saugoti . 

x L e o n a s K e ž e n i u s iš VVillo-
wick, Ohio, pratęsė prenumera
tą su 20 dol. auka . Dėkojame. 
D a l i a D z i k i e n ė , H a r t f o r d , 
Conn. , buvo atvykusi į Chicagą, 
l ankės i „Drauge" ir t a proga už 
ka lėd ines korteles į teikė 20 dol. 
a u k ą . Dėkojame. 

x I r e n e E . K r i k š č i ū n a s iš 
L e m o n t , 111., „Draugo" garbės 
p r e n u m e r a t o r ė , nuoš i rd i rė
mėja , buvo a tvykus i į „Drau
gą", pratęsė prenumeratą , dien
rašč io pa la ikymui paaukojo 50 
dol. , o už ka lėd ines kor te les ir 
ka lendor ių d a r pridėjo 25 dol. 
auką . Nuoši rdus ir didelis ačiū 
už savos spaudos rėmimą. 

x N a p o l e o n a s Z a j a n č a u s -
k a s iš Chicago, UI., lankėsi 
„ D r a u g o " administracijoje, įsi
gijo naujausių leidinių ir t a pro
ga į te ikė 20 dol. auką. Nuošir
d u s ačiū. 

x S o p h i e K a m a r a u s k a s iš 
S u r f s i d e , F l a . , s u p r a s d a m a 
l ie tuviškos spaudos s u n k u m u s 
išeivijoje, pratęsė p renumera tą 
su 5 0 dol. auka . S. Kamaraus 
ką ske lb iame garbės prenu
m e r a t o r ė , o už a u k ą t a r i ame 
nuoš i rdų ačiū. 

x G e r t r ū d a (Mrs.) S l a b y iš 
Povvers Lake , Wisc., „Draugo" 
g a r b ė s p renumera to rė , pratęsė 
p r e n u m e r a t ą v i e n e r i e m s 
m e t a m s su 30 dol. auka . Nuošir
dus ačiū. 

x S t a s y s S t r a s i u s iš Ann Ar-
bor, Mich., p ra t ę sdamas dien
raščio p renumera tą , pridėjo ir 
50 dol. „Draugo" s t ipr in imui . 
St . S t ras ių ske lb iame garbės 
p renumera to r ium, o už auką la
ba i dėkojame. 

x „ K a l b a V i l n i u s " . Klau 
syk i t e Grundig radijais . 7 mo
deliai. G r a d i n s k a s , 2612 W. 47 
St. , C h i c a g o , IL , 60632, te l . 
312-376-1996. Garan tuotas visų 
v o k i š k ų a p a r a t ų t a i s y m a s . 
P i rmiaus i a — paskambink i t . 

(sk) 

K a d „ D r a u g a s " i š l i k t ų d i e n r a š č i u , r ė 
m ė j a i , b e n d r a d a r b i a i i r s k a i t y t o j a i p r a š o 
m i p a g a l b o s . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
p a l i k i m u s , n e p a m i r š k i t e „ D r a u g o " i r j o 
l e i d ė j ų . V i e n a m e p u n k t e m a l o n i a i p r a š o m e 
į r a š y t i : „ I g i v e a n d b e q u e a t h t h e s u m of... 
t o „ D r a u g a s " ( a r b a t o t h e L i t h . M a r i a n 
F a t h e r s ) , 4 5 4 5 W . 6 3 t h S t . , C h i c a g o , I L 
6 0 6 2 9 " . A u k o s „ D r a u g u i " i r M a r i j o n ų v i e -
n u o U j a i n u r a š o m o s n u o v a l s t y b i n i ų m o k e s 
č i ų . 

Spaudos darbuotojų priėmimas Seklyčioje. Iš k.: V. Momkus, A. P. Bagdonas, R. Kučienė, dr. 
P. Kisielius, dr. G. Balukas ir prel. J. Prunskis 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kaip šiandien gera per tą žemę 
eiti, 

Gegutėm skamba rytmečio šilai. 
Diena man tiesia ranką lyg 

mergaitė 
Ir šaukia vis nevaikščioti keliai. 

Trečiadienio vakare, liepos 8 
d., a n s a m b l i e č i u s pa s i t i ko 
Lietuvos generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza su k i t a i s 
visuomenės atstovais, o šešta
dienio vakare juos užėmė iš 
Clevelando atvykę keli Čiur
lionio ansamblio nariai. Sekma
dienio ryte ansambliečiai mielai 
atvažiavo į Lemonto Pal. Vysk. 
J. Matulaičio misiją šv. Mi
šioms, bet apgailestavo, kad ne
buvo iš anks to suplanuota 
progų, č ia esant , pamaty t i 
garsiąją Chicagą. Už drąsą žen
giant į platųjį pasaulį ansamblį 
„Lietuva" sveikiname ir dar 
nemačiusiems linkime šio „dei
manč iuko" nepraleisti , kad 
Drury Lane Oakbrook ir kitą 
ka r t ą pasikviestų grupę iš 
Lietuvos! 

I n d r ė 

SUSITIKIMAS SU 
ŽURNALISTU JURGIU IR 

VERONIKA JANUŠAIČIAIS 

Į Pasaulio Lietuvių Bend
r u o m e n ė s aštuntąj į seimą, 
vykusį 1992 m. liepos 1-4 die
nomis L i e tuv ių c e n t r e , 
Lemonte, ir į devintąją išeivijos 
lietuvių taut inių šokių šventę, 
įvykusią 1992 m. liepos 5 d. 
Horizon salėje, Rosemont, iš 
Daytonos, Vidurinės Floridos, 
buvo atvykę prekybininkas ir 
žurnalistas Jurgis ir jo žmona 
Veronika Janušaičiai. 

Jurgis Janušai t is gerai pažįs
t amas kaip žurnalistas ir kaip 
prekybininkas (Parama jau par
duota ir likviduota). Ju rg i s 
Janušai t i s , išėjęs į pensiją ir 
a p s i g y v e n ę s p a l a n k e s n ė j e 
klimato juostoje, tebėra aktyvus 
visuomeninėje veikloje ir pro-
dukt ingas žurnalistas. Jo gau
sius aprašymus matome lietu
viškoje spaudoje. Be jo plunks
nos neapseina ne tik vietiniai 
įvykia i — minėj imai , susi
r inkimai a r amžiaus sukaktys , 
bet ir Chicagoje vykstantieji kai 
kur ie įvykiai, nors juose ir ne
dalyvauja. Jurgis yra populia
r u s žurna l i s t a s , ne s i r enkąs 
kokią t ik vieną ar kitą grupę, 
bet aprašąs daugelį įvykių, jei 
j ie yra naudingi lietuvių išei
vijai ar Lietuvai. 

Susi t ikimas su Janušaičiais 
įvyko liepos 7 d. Seklyčioje, 
dalyvaujant puskapiui jų drau
gų, daugelio organizacijų va
dovų ir kolegų žurnalistų. Janu-
ša ič ių gyvenimą ir va i šes 
palaimino prel. Juozas Pruns
kis , ta ip pat nepavargstantis 
žurnalistas ir LB kultūros tary
bos laureatas , kaip ir pats Jur
gis. Pobūviui vadovavo visuo
menininke Marija Remienė. 

Pasivaišinus Seklyčios pateik
tomis gėrybėmis , prasidėjo 
sveikinimai ir padėkos Jurgiui 
Janušaičiui už jo talką, ruošiant 
įvairius renginius, minėjimus, 
koncertus ir t.t. Kalbėjo tau
t inių šokių komiteto nar ia i ir 
Lietuvių Bendruomenės vado
vai, Amerikos lietuvių taut inės 
s-gos p i rmininkas , Lietuvių 

x N A M A M S P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į M u t u a l Federa l Savings , 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel . VI7-7747. 

(sk) 

x N a u j a s , N E B R A N G U S , 
M A I S T O s iun t inys t i k $40: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pa t s populiariausias 55 SVA
R Ų siuntinys iš įvairių pro
duktų t i k $85; 22 S V A R A I tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. T r a n s -
p a k . 2638 W. 69 St.. Ch icago , 
I L 60629, tel . 312-436-7772. 

(sk) 

Fondo a ts tovas ir Lietuvių 
operos vardu ir bendradarbiai 
bei draugai. Visiems Jurgis 
talkina, visiems Jurgis padeda, 
siekiant gerų tikslų. Lietuvių 
Bendruomenė, Vlikas, Altas, 
Tautinė sąjunga, Lietuvių fon
das, klubai ar klubeliai, jei jie 
t ik dirba ir remia lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje ir Lietuvos 
laisvinimo pastangas, randa pa
ramą Jurgio asmenyje. Iš gau
sių kalbėtojų paaiškėjo, kad Jur
gis rugpjūčio pradžioje švenčia 
rimtą 80 metų amžiaus sukaktį. 
Ta proga susirinkusieji sugie
dojo Ilgiausių metų ir palinkėjo 
geros sveikatos bei energijos ir 
toliau reikštis spaudoje. 

Pabaigoje Ju rg i s padėkojo 
gausiai susirinkusiems drau
gams ir visuomenininkams, 
įvertinusiems jo talką bendroje 
išeivijos veikloje ir jo įnašą į 
lietuvybės išlaikymo aruodą. 
Džiaugės i už p a r e i k š t u s 
linkėjimus ir žadėjo, jei sveika
t a leis, nepadėti plunksnos ir 
džiaugtis atgimstančia Lietuva. 

Pobūvis praėjo gera nuotaika. 
Reikia pastebėti , kad ir kitas 
žurnalistas Vladas Butėnas-Ra-
mojus po ilgesnio gyvenimo ir 
darbo Amerikos balso radijuje, 
išėjęs į pensiją, grįžo į Chicagą, 
apsigyveno gret imame Oak 
Lawn priemiestyje ir dalyvavo 
susitikime su Janušaičiais. Tai 
ir buvo lyg vienų išleistuvės, o 
kitų sutiktuvės. 

(aj) 

ANSAMBLIS „ L I E T U V A " 
DRURY LANE T E A T R E 

Gyvenimas verda — čia šokių 
šventė , čia B e n d r u o m e n ė s 
suvažiavimas, čia Gedimino 
Vagnoriaus pranešimas, čia 
s tovyklos , čia „ G r a n d i e s " 
kelionė į Lietuvą! Kokia maloni 
staigmena sužinoti, kad, be 
mūsų pačių renginių, į Oak
brook Terrace Drury Lane 
teatrą nuo liepos 8 d. iki liepos 
19 d. y ra atvykęs valstybės 
išlaikomas ansamblis „Lie
tuva", reklamuojamas net per 
didžiuosius Chicagos amerikie
tiškus laikraščius. Šeštadienį, 
liepos 11 d., su entuziazmu ir 
smalsumu vykome pamatyti šią 
ryžtingą grupę. 

Perskaitę anglišką programą, 
gramą, gailėjomės, kad kas nors 
iš mūsiškių nebuvo padėjęs 
tekstą versti ir apipavidalinti, 
bet stebint pasirodymą sukosi 
tik viena mintis — kokie švel
nūs tie mūsų lietuviai! Juk tau
tos dvasia išreiškiama jos liau
dies šokiuose ir dainose, o sceno
je matome dailiai, mikliai, pre
ciziškai ir lengvai su grakščia 
kūno išraiška atliekamus darbo, 
džiaugsmo ir vestuvių šokius. 
Švelnių dainų tonai palydimi 
liaudies instrumentais. Įpinta ir 
humoro, bet mūsų liaudies 
mene svetimtaučiai neras užka
riavimo, keršto ar pergalės nuo
taikų. Nenuostabu, kad sausio 
13 d. ansambliečiai stojo ginti 
Lietuvą ir, nešdami žvakes ir 

žuvusiųjų nuotraukas, sudarė 
g a r b ė s pa lydą l a ido tuv ių 
eisenoje. 

Ansamblis „Lietuva", įsteig
tas 1940 metais, įvairiuose kraš
tuose atstovauja Lietuvai. Tai 
rodo ir ansamblio pavadinimas. 
Tai, aprašant ansamblį, patvir
t ina ir „Chicago Tribūne" laik
raščio an t raš tė „ .Lietuva ' 
troupe dancing with new sense 
of freedom". Pabrėžiama, kad 
prieš dvejus metus ansamblis 
nesutiko važiuoti į JAV, kai jį 
norėjo siųsti Sovietų Sąjunga. 
Straipsnio autorius pastebi ir 
kostiumus, kurie pasirodymo 
eigoje dažnai keičiami, parodo 
lietuvių taut in ių rūbų įvai
rumą, spalvingumą, bet taip pat 
ir švelnumą. Audiniuose nepasi
gailėta ir blizgančių siūlelių, 
patraukiančių žiūrovų akį. 

Tarp lietuviškai suprantančių 
ne vienas laikė kvapą ir braukė 
ašara, išgirdęs mūsų visų širdis 
jungiančius dainos žodžius: 

i 
Einu per žemę žiedlapiais 

nusėtą, 
Širdy nešuosi nerimą dienų. 
Einu Tavęs į saulę pakylėti, 
Dainos sudėt tau, žeme, ateinu. 

Lietuva man duona kasdieninė, 
Didingų skrydžių ir darbų 

prasmė, 
Senelės pasakų prisiminimai, 
Jaunystės aidas, vasaros 

giesmė. 

Lietuva margiausias drobių 
raštas, 

Linų kalneliai ir bangų mūša, 
Linksmų artojų dainorėlių 

kraštas 
Ir motinos akių miela šviesa. 

P L B SEIME 

1992 liepos 1-4 dienomis 
Lemonte, JAV, prie Chicagos, 
įvyko aštuntasis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės se imas , 
kuriame dalyvavo 19 Bend
ruomenių. Buvo atstovaujama 
Argentinai , Australijai, Belgi
jai, Brazilijai, Didžiajai Brita
nijai, JAV, Kanadai, Latvijai, 
Lenkijai , Maskvai (Rusija), 
Moldovai, Sibirui, St. Peterbur-
gui (Rusija), Šveicarijai, Ukra
ina i , Urugvaju i , Vengrijai , 
Vokietijai. 

Seime dalyvavo Lietuvos Res
publikos vyriausybės ministeris 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius, Kultūros ir švietimo minis
teris Darius Kuolys ir Kultūros 
ir švietimo ministerijos ryšių su 
užsienio lietuviais direktorius 
Audrys Antanait is . 

Seimui pirmininkavo Vytau
tas Kamantas , Rasa Kurienė ir 
Paulius Mickus, sekretoriavo 
B i r u t ė V i n d a š i e n ė , Nijolė 
Nausėdienė ir Eglė Stelmokai-
tė-Novak. 

Į naują Pasaulio Lietuvių 
Bendruomnės valdybą išrinkti 
p i rmininkas Bronius Nainys, 
vicepirmininkai Rimas Česonis, 
Vacys Garbonkus, Vytautas 
Kamantas , dr. Petras Kisielius, 
dr. Vitalija Vasaitienė ir sekre
torė Baniutė Kronienė. Pagal 
PLB konstituciją į valdybą dar 
įeina ir Pasaulio lietuvių jau
n imo sąjungos p i rmininkas 
Paulius Mickus, išrinktas VII 
P a s a u l i o l ie tuvių j a u n i m o 
kongrese. 

Į PLB garbės teismą išrinkti 

Chicagos miesto įgaliotinė Aurelia Puchenski sveikina lietuvius ir kitus 
Chicagos miesto centre prieš „Spindulio" šokių grupės pasirodymą. 

Nuotr. R. Kubiliūtes 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Vytautas Voler tas iš Phi-
ladelphijos, PA, rašyt . Vytauto 
Volerto sūnus, š.m. birželio 12 
d. Romoje įšventintas diakonu. 
Šią vasarą jis keletą mėnesių 
praleis Kanadoje, ta lkininkau
d a m a s Pr is ikėl imo l ie tuvių 
parapijai Toronte. Vėliau vėl 
grįš į Romą tęsti studijų. Diako
n a s V y t a u t a s b u s k u n i g u 
įšventintas ateinantį pavasari. 

— Mari ja i r dr . Kazys Am
braza ič i a i , dr . Z igmas Br in-
kis i r Elena ir J u o z a s Kojeliai 
y ra rezistencine t ema skelbto 
romano konkurso premijos me
cenatai. Premijos dydis — 3000 
doler ių . K o n k u r s ą ske lb ia 
Lietuvių Fronto bičiuliai. J a u 
yra gauta iš viso pasaulio lietu
vių rašytojų 28 romanų rank
raščiai. Vertinimo komisijos 
sudarytos Lietuvoje ir Ameriko
je. Kas premijos laimėtojas — 
bus žinoma šį rudenį. 

— Dr. Adolfas Darnus i s su 
žmona Jadvyga iš Lietuvos jau 
grįžo į savo namus Lockport, Il
linois. Dr. Darnusis Lietuvoje 
turėjo daug pasitarimų su val
džios ir buv. rez is tenci jos 
žmonėmis, nuolat buvo kalbi
namas spaudos, radijo ir tele
vizijos korespondentų. 

pirmininkas dr. Adolfas Darnu
sis, dr. Vytautas Bieliauskas, 
dr . Zigmas Brinkis , Da ina 
Kojelytė ir dr. Antanas Razma 
— visi iš JAV. Į PLB kontrolės 
komisiją išrinkti Eugenijus 
Čuplinskas ir Antanas Rašymas 
iš Kanados, Rūta Juškienė, 
Linas Norusis ir Vacys Šaulys 
iš JAV. 

KNYGOS VĖL I Š K E L I A V O 
Į L IETUVĄ 

Šeštasis konteineris su lie
tuviškomis knygomis, su moks
liniais 1990-1992 m. JAV medi
cinos žurnalais, su JAV uni
versitetų vadovėliais įvairioms 
mokslo šakoms liepos 8 dieną 
vėl iškeliavo į M. Mažvydo 
biblioteką Vilniuje. Iš ten kro
vinys bus išdalintas pagal siun
tėjų nurodymus įvairioms moks
lo įstaigoms bei bibliotekoms. 
Transporto išlaidas apmoka 
Lietuvių Fondas. 

Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centras Chicagoje, vado
vaujamas prof. dr. Jono Rač
kausko, iki šiol surinko ir į 
Lietuvą išsiuntė ketvirtį mili
jono svarų išeivijos spaudos, 
meno ir religijos kūrinių ir 
mokslinės l i teratūros anglų 
kalba, gautos iš JAV universi
tetų. 

Šio konteinerio paruošimas 
t ruko pusmetį, a t renkan t tik 
vert ingus į Jaunimo centrą 
suvežtus nepasenusius mokslo 
leidinius. Net ir po atrankos 
keli šimtai dėžių nebetilpo į 
konteinerį. Atrinkimo, paka
vimo darbą daugiausia atliko iš 
Lietuvos atvykę moksliniai 
bendradarbiai A. ir D. Taura-
giai, P. Tamulionis, S. Vėla-
vičienė ir kiti, besidarbuoją Jau
nimo centre. Sunkų konteinerio 
pakrovimo darbą atliko nuola
tiniai „knygnešiai": dr. J. Rač
kauskas, Br. Juodelis, M. Kve
daras, E. Jasiūnas, P. Jadviršis, 
P . Aglinskas, A. Krutulis, R. 
Rimkus , S. Vėlavičienė, P. 
Tamulionis, T. Šakenis, Š. Mali-
jonis, V. Lekeckas, A. Tauragis, 
R. Petersonas, V. Pavilčius, J. 
Rugelis, L. Indriūnas, R. Kor
sakas, S. Petersonienė, Br. Ra-
cevič ius . Lėšų s toka gali 
sulaikyti tolimesnį knygų siun
timą konteineriais. 

Br . J u o d e l i s 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 


